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LUTTENB ERG'S 
CHRONOLOGISC HE VERZAMELING 

Jaarg-ang 1927 

3 Jànuari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Niet elk terrein, waarop bessenstruiken 
groeien en groenten gekweekt worden, is 
als een tuin in den zin van.art. 20 onder g. 
der Jachtwet aan te merken; overeenkom
stig het spraakgebruik wordt hiervoor 
mede vereischt, dat het perceel door een 
schutting, heg of anderszins van de aan
grenzende perceelen is afgescheiden. Bij 
telastelegging van overtreding van het 
verbod van art. 20 aanhef en onder g. moet 
dus omtrent het bestaan der afscheiding 
beslist worden. 

Anders Concl. 0. M . 
(Jachtwet art. 20.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, Jhr. 
Feith, Ort en Taverne. 

P. v. d. H., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den van den zesden October 1926, houdende 
bevestiging in hooger beroep met aanvulling 
der gronden van een vonnis van het Kanton
gerecht te Leeuwarden van 1 April 1926, 
waarbij hij wegens jagen met een schietgeweer 
in een onmiddellijk aan de bebouwde kom 
eener gemeente en aan een woning grenzenden 
tuin, met toepassing van de artt. 20 g, 46 lid 1 
en 51 b der Jachtwet 1923, 23, 34 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van twee 
gulden en eene vervangende hechtenis van 
twee dagen, met verbeurdverklaring van het 
niet in beslag genomen schietgeweer, geschat 
op een waarde van tien gulden, met bevel tot 
uî:tlevering daarvan en veroordeeling, bij niet
uitlevering van voormeld schietgeweer of ge
breke VIJ,n betaling der geschatte waarde en 
verhaal, tot hechtenis van tien dagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Het bestreden vonnis bevestigt met aanvul-

ling der gronden het in eersten aanleg door 
den Kantonrechter gewezene, waarbij bewezen 
is verklaard, dat verdachte in den voormiddag 
van 8 Deeem ber 1925 te Berlikum in de ge
meen te MePaldumadeel op een perceel grond 
in gebruik bij Lieuwe Cuperus, wonende te 
Berlikum, en onmiddellijk aan diens woning en 
de bebouwde kom van Berlikum grenzende, 
heeft gejaagd door met een schietgeweer een 
haas te schieten. . 
. De Kantonrechter had hieraan de benaming 

gegeven : jagen met een schietgeweer in een 
onmiddellijk aan de bebouwde kom eener 
gemeente en aan een woning grenzenden tuin, 
en den verdachte deswege veroordeeld. 

Bij memorie van cassatie betwist de verdachte 
dat hier van een tuin sprake zou wezen, daar 
volgens hem het bedoelde perceel voor ongeveer 
de helft bestaat uit bouwgrond en voor de apdere 
helft uit blooten grond , waarop verschillende 
producten (in hoofdzaak aardappelen) ver
bouwd worden, en het gedeeltelijk is afgesloten 
door een heg en verder door een sloot en een 
slootje, dat 's zomers geheel droog staat. Vooral 
omdat het perceel dus niet geheel omheind zou 
zijn, zou het den naam "tuin" niet verdienen. 

De Kantonrechter heeft feitelijk beslist, dat 
het perceel niet alleen beplant was met boomen, 
doch dat daarin ook bessenstruiken stonden 
en groenten gekweekt werden. Omtrent de 
afsluiting van het perceel staat feitelijk niets 
vast. 

De grief mist dus in zooverre feitelijken 
grondslag. Doch ook al ware het anders, dan 
komt het mij toch voor, dat de Kantonrechter 
aan het bejaagde perceel te recht den naam 
"tuin" heeft gegeven. Hieronder toch verst!l,at 
men tegenwoordig niet alleen elk stuk grc>nd, 
dat door beplanting met al of niet bloe;P.~de 
gewassen en ook hoornen tot veraangenammg 
dient van het gebruik der woning, waarbij het 
behoort, doch ook elk stuk grond, waarop 
vruchten en andere eetbare plantendeelen 
gekweekt worden. Men denke aan de woorden 
"moestuin" en "tuinbouw". Ook een boomgaard 
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zou ik er onder rekenen. Hoe zulk een perceel is 
afgesloten van de omgeving, doet niet meer 
ter zake. Al moge het woord tuin etymologisch 
wijzen op de afsluiting door eene heining 
(zaun), in ons waterland is de oorspronkelijke 
beteekenis van een door heiningen afgesloten 
stuk grond spoedig overgedragen op pefceelen 
die op andere wijzen, o. a . door slooten, waren 
afgesloten en de bovenbedoelde bestemmingen 
hadden. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

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

Jhr. Feith ; 
Gelet op de grieven, door den requirant 

voorges teld bij schriftuur ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het in hooger beroep bevestigd 
vonnis des Kantonrechters als bewezen is 
aangenomen, enz. ·(zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Kantonrechter daarbij requirants 
verweer, als zou het perceel grond waarop hij 
gejaagd heeft, een boomgaard en niet een tuin 
zijn, verwierp, wijl blijkens de verklaringen 
van een tweetal ter terechtzitting gehoorde 
getuigen die grond niet alleen beplant was met 
hoornen, doch daarin ook bessenstruiken ston
den en groenten gekweekt worden, - zijnde 
het bewezenverklaarde vervolgens gequalifi
ceerd en de requirant deswege tot straf ver
oordeeld, gelijk hiervoren is vermeld ; 

0. dat in hooger beroep het vonnis des 
Kantonrechters, na door de Rechtbank nog op 
een t en deze zonder belang zijnd punt te zijn 
aangevuld, is bevestigd ; 

0. dat de requirant bij zijne schriftuur, 
waarbij geen wetsartikelen als geschonden of 
verkeerd toegepast zijn voorgesteld, zijn voor
meld verweer heeft herhaald en als grief heeft 
voorgedragen, dat het onderwerpelijke perceel 
ten onrechte als "tuin" is_ aangemerkt; dat 
de benaming "tuin' '., Middol-Ned. ,,tuun", 
Oud-Saksisch "tun", Oud-H. D. ,,zun", Nieuw
R . D. ,,zaun", oorspronkelijk toekomende aan 
een van vlechtwerk gemaakte omheining VQ,n 
een stuk land, allengs is gegeven a-an een van 
de bouwlanden der boerenhoeven door zoo
danige omheining afgescheiden en afgesloten 
stuk grond, bestemd tot het telen van groenten, 
en ook thans nog dient ter aanduiding van een 
omheind stuk land ; dat het perceel, waarop 
requirant heeft gejaagd, groot l¼ H.A., voor 
de eene helft bstaande uit boomgaard en 
voor de andere uit blooten grond, waarop in 
hoofdzaak aardappelen worden verbouwd, der
halve geen tuin is, daar het slechts gedeeltelijk 
door een heg is afgesloten, terwijl het overige 
gedeelte door een sloot en een 's zomers geheel 
droog staand slootje wordt begrensd ; 

0. dat deze grief in zoover gegrond is, dat 
niP.t elk terrein, waarop bessenstruiken groeien 
en groenten gekweekt worden, als een tuin in 
den zin der wet is aan te merken, doch hiervoor , 
overeenkomstig het spraakgebruik, mede ver
eischt wordt, dat het perceel door een schutting, 
heg of anderszins van de aangrenzende per
ceelen is afgescheiden ; 

0. dat het door den Kantonrechter gewezen 
vonnis derhalve niet behoorlijk met redenen is 

omkleed, waardoor zijn ges~l>onden de artt. 359, 
in verband met 350, 358 en 398 Sv., welk 
verzuim ingevolge het 5• lid van eerstgenoemd 
artikel nietigheid teweeg brengt, en de Recht
bank, door het vonnis des Kantonrechters te 
bevestigen in stede van dit te vernietigen, 
gemelde artikelen in verband met de artt. 423 
en 425 heeft geschonden; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr. -Rechtbank 
te Leeuwarden den 6den October 1926 in deze 
zaak gewezen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 106 der Wet 
op de Rechterlijke Organisatie : 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Leeuwarden teneinde op het bestaande hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J). 

3 Januari 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De verordening, houdende verbod om 
op Zondag melk aan huis te bezorgen, 
waaronder niet wordt verstaan het afle
veren van melk aan bedrijven, waar melk 
wordt verkocht of verwerkt, is niet in 
strijd met art. 135 Gemeentewet. 

Aldus beslist conform conclusie A. G. 
Besier. 

G. H ., landbouwer, geboren 21 Maart 1890, 
te Ambt-Almelo, wonende te Almelo, is requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste ge
wezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te Almelo, 
van den 12en Oct. 1926, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Almelo, op 25 Juni 1926 
gedane uitspraak, requirant, ter zake van : 
"in de gemeente Almelo op Zondag melk aan 
huis bezorgen", met aanhaling van de artt. 
1 en 3 der Melkverordening der gemeente 
Almelo, 23 Strafr., is veroord eeld tot eene geld
boete van f 1, en één dag vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den raadsheer Ta

verne ; 
Gelet op het middel van CMsatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending of verkeerde toepassing van art. 

135 der Gemeentewet, en van de artt. 348, 
4-02 en 404 Sv., op grond dat de R echtbank 
vertindende kracht heeft toegekend aan de 
Verordening houde,nde verbod van bezorgen 
van melk op Zondag in de gemeente Almelo, 
meer speciaal art. 1, niettegenstaande deze 
Verordening moet gezegd worden niet eene 
verordening als bedoeld in art. 135 der Ge
meentewet te zijn; 

tot toelichting van welk middel is aangevoerd: 
dat voormelde Verordening verder reikt 

dan de regelingsbevoegdheid aan den Gemeen
telijken wetgever bij art. 135 Gemeentewet 
toegekend ; dat zij zich niet beweegt op het 
gebied der openbare orde, r>och op dat der 
zedelijkheid of gezondheid en evenmin kan 
geacht worden een algemeen gemeentelijk 
belang en dus het huishoudelijk belang der 
gemeente te betreffen, hetgeen te meer klemt, 
nu de Verordening op een zeer kleine categorie 
van slechts 40 melkventers van toepassing 
kan zijn; 
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Gehoord den Adv.-Gen. Besier, namens den 
Proc. -Gen., in zijne conclusie, strekkende tot 
verwerping van het in~estelde beroep ; 

Overwegende, dat biJ het bestreden vonnis, 
met qualifioatie en strafoplegging als voormeld, 
ten laste van requirant 1s bewezen verklaard, 
dat hij in de gemeente Almelo, op Zondag 
28 Maart, des voormiddags omstreeks 10 uur, 
aan een woning aan den openbaren weg Hooge
beldweg, melk aan huis heeft bezorgd door, na 
te hebben aangebeld aan die woning, aan den 
daarop verschijnenden bewoner een hoeveelheid 
melk af te leveren ; 

0. dat art. 1 van voormelde Verordening, 
luidt: 

Het is verboden op Zondag melk aan huis 
te bezorgen. Onder het aan huis bezorgen wurdt 
in deze Verordening niet verstaan het afleveren 
van melk aan bedrijven, waar melk wordt 
verkocht of verwerkt; 

0 . ten aanien van het middel van -cassatie: 
dat voormeld verbod om op Zondag melk 

aan huis te bezorgen kennelijk beoogt - gelijk 
ook de Rechtbank in het bestreden vonnis 
heeft overwogen - te waarborgen dat allen, 
die hun beroep maken van melk aan huis te 
bezorgen, op een van de dagen der week en 
wel op dien dag, die bijna algemeen als rustdag 
wordt erkend, de voor hunne gezondheid 
noodzakelijke rust te kunnen genieten, zoodat 
de verordening, a ls strekkende om voor de 
gezondheid van een bepaalde groep van inge
zetenen der gemeente te waken, dient een 
algemeen openbaar belang en mitsdien betreft 
de huishouding der gemeent e ; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

4 Januari 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
de vijfde uitgave der Nederlandsche Phar
macopee. S. l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat de noodzakelijkheid be

staat de vierde uitgave van de Nederlandsche 
Pharmacopee, vastgesteld bij Ons besluit van 
23 J anuari 1906 (Staatsblad n°. 8), zooals dat 
gewijzigd is bij Ons besluit van 5 Juni 1906 
(Staatsblad n°. 12~). door eene nieuwe uitgave 
te doen vervangen ; 

Gelet op de wet van 2 November 1871 
(Staatsblad n°. ll8), zooals die wet is gewijzigd 
bij de wet van 17 Maart 1923 (Staatsblad 
n°. 88); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 November 
1926, n°. 935 P, afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1926, n°. 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 30 December 1926, n°. 1087 P, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De vijfde uitgave der Nederlandsche 

Pharmacopee, door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid gewaarmerkt, wordt, 
alleen in de Nederlandsche taal, vastgesteld 
en het tijdstip der invoering bepaald op 1 April 
1927, met dien verstande, dat het geoorloofd 

zal zijn tot 1 Juli 1927 de geneesmiddelen in 
de apotheek voorhamlen te hebben en af te 
leveren, welke voldoen aan de gelijknamige 
middelen, beschreven in de vierde uitgave der 
Nederlandsche Pharmacopee, voor zoover al
thans het gehalte aan werkzame bestanddeelen 
niet verschilt van hetgeen door de vijfde uitgave 
wordt verlangd. Ten opzichte van genees
middelen, wier benamingen zijn gewijzigd, 
wordt voor het aanbrengen dezer benamingen 
een overgangstijd tot 1 Januari 1930 toegestaan. 

2. De vierde uitgave der Nederlandscbe 
Pharmacopee vervalt op 1 April 1927. 

3. De middelen in de Pharmacopee met 
het teeken ( ·) aangeduid, moeten in elke apo
theek voorhanden zijn. 

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

's-Gravenhage, den 4den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, 

(Uitgeg. 19 Jan. 1927.) 

4 ,Januari 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 8 .Februari 
1924 (Staatsb/.ad n°. 33), laatstel(jk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 21 
Augustus 1925 (Staat,•h/.ad n°. 360), tot 
vaststelling van een algemeeuen maatregel 
van bestuur. a is bedoeld in de artikelen 
28a, 28d en 28e van de Stoomwet. S. 2. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën 
van 9 November 1926, n°. 3734 S, afdeeling 
Arbeid, en van 16 November 1926, n°. 86, 
afdeeling Accijnzen ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk i5 ge
bleken Ons besluit van 8 Februari 1924 (Staata
blad n°. 33), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 360), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 28a, 28d 
en 28e van de Stoomwet, nader te wijzigen ; 

Gelet op de artikelen 28a tot en met 28k 
van de Stoomwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 I ecember 1926, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 December 1926, n°. 
4354 S, afdeeling Arbeid, en van 31 December 
1926, n°. ll4, afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I . A. Het eerste lid van artikel 1 

van Ons besluit van 8 F ebruari 1924 (Staats
b/.ad n° 33), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 360) 
wordt gelezen a ls volgt : 

"1. Het bedrag, dat voor een onderzoek en 
beproeving van een stoomtoestel van Regee
ringswege, bedoeld in de artikelen 28a, 28b 
of 28k van de Stoomwet, verschuldigd is, wordt 
vastgesteld als volgt : 

voor een stoomketel, welke geen verwarmd 
oppervlak heeft of waarvan het verwarmd 
oppervlak 20 M2• of minder bedraagt, f 15 ; 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
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oppervlak meer dan 20 M2., doch niet meer 
dan 50 M2• bedraagt, f 30 ; 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak meer dan 50 M2., doch niet meer dan 
100 M2• bedraagt, f 50; 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak meer dan 100 M2• bedraagt, f 75; 

voor een stoomtoestel, geen ketel zijnde, f 20, 
met dien verstande echter, dat, indien twee 
of meer stoomtoestellen, welke een onderdeel 
uitmaken van hetzelfde werktuig, gelijktijdig 
voor onderzoek en beproeving worden aan
geboden, voor het tweede en elk der volgende 
toestellen f 5 verschuldigd is." 

B. In artikel 3 van Ons vorengenoemd 
besluit wordt in plaats van "voor een stoom
ketel, waarvan het verwarmd oppervlak 20 M2• 

of minder bedraagt, f 3,20" gelezen : ,, voor 
een ~toom ketel, welke geen verwarmd oppervlak 
heeft of waarvan het verwarmd oppervlak 
20 M2• of minder bedraagt, f :l,20". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Februari 1927. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid 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 4den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

IUitge.g. 17 Jan. 1927.) 

10 Januari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 24 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 215), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 4 Maart 1907 (Staatsblad 
n°. 66), waarbij is vastgesteld een Regle
ment voor de Technische Hoogeschool. 
s. 3. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 November 1926, n°. 47183, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Overwegende, dat wijziging van het bij Ons 
besluit van 24 Juni 1905 (Staatsblad n°. 215), 
vastgestelde Reglement voor de Technische 
Hoogeschool, _gewijzigd bij Ons besluit van 4 
Maart 1907 (Staatsblad n°. 66), wensehelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1926, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Januari 1927, n°. 5692, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig arti kel. 
Het derde lid van artikel 18 van het bij Ons 

besluit van 24 Juni 1905 (Staatsblad n°. 215) 
vastgestelde Reglement voor de Technische 
Hoogeschool, gewijzigd bij Ons besluit van 
4 Maart 1907 (Staatsblad n°. 66), wordt gelezen 
als volgt: 

"Het secretariaat wordt waargenomen door 
den secretaris van den senaat of door een der 
assessoren." 

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 l0den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W eten$chappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 17 Febr. 1927.) 

10 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Woonplaats armlastige krankzinnige in 

een geval van opnieuwopneming nadat 
patiente, a ls hersteld ontslagen ujt de eerste 
verpleging, op last van de plaatselijke 
autoriteit der gemeente voor wier rekening 
zij eerst verpleegd was, naar een andere 
gemeente was overgebracht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige A. Straver; 
Den R aad van Sta te, Afdeeling voor de 

Geschlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1926, N°. 879; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Januari 1927, N°. 2771, Afdeeling Armwezen; 

Overwegende dat het geschll is ontstaan 
tusschen de besturen der gemeenten Vlist en 
Bergambacht; 

dat Adriana Straver, geboren te Willige 
Langerak den 7 Mei 1869, voor rekening der 
gemeente Vlist in het krankzinnigengesticht 
,,Coudewater" te Rosmalen werd verpleegd; 
dat zij op 7 J anuari 1926 als hersteld werd 
ontslagen, door den bode der gemeente Vlist 
van het gesticht werd afgehaald en op last van 
een der wethouders van Vlist gebracht naar 
K. den Besten te Bergambacht, waar zij als 
inwonende dienstbode in dienst trad ; 

dat zij op 17 J anuari 1926 in staat van krank
zinnigheid in de gemeente Schoonhoven werd 
aangetroffen, zoodat haar overbrenging naar 
de woning van haren werkgever te Bergambacht 
onder politie geleide moest geschieden en zij 
den 20en Januari 1926 werd opgenomen in het 
Rijkskrankzinningengesticht t e Grave ; 

0. dat blijkens inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, de rechterlijke machtiging ;nge
volge welke de patiente op 20 Januari 1926 is 
opgenomen in het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Grave, op 19 J anuari 1926 is aangevraagd; 

dat derhalve behoort te worden onderzocht 
of de patiente op laat stgemelden datum in 
eenige gemeente hare woonplaa ts had ; 

0. dienaangaande, dat de patiente in de 
gemeente Vlist ha re woonplaat s had, toen zij 
voor rekening dezer gemeente werd opgenomen 
in het krankzinnigengesticht "Coudewater" t e 
Rosmalen; 

dat de band met die gemeente verbroken 
werd en haar aldaar gevestigde woonplaats 
verloren ging, toen zij op 7 J anuari 1926 als 
hersteld OrJtslagen door den bode der gemeente 
Vlist van het gesticht werd afgehaald en op 
last vFn een der wethouders van Vlist gebracht 
werd naar K. den Besten te Bergambacht, bij 
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wien zij als dienstbode in dienst trad, zonder 
dat zij naar Vlist terugkeerde of aldaar eenig 
eigendom achterliet ; 

dat voorts met den Inspecteur van het Staats
toezicht op krankzinnigen moet worden aan
genomen dat de patiente na haar ontslag niet 
geacht kan worden in staat, te zijn geweest tot 
het vestigen van een hoofdverblijf; 

dat derhalve geene gemeente als hare woon
plaats voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet kan worden aangewezen ; 

Gezien deze wet ; 
R ebben goedgevonden en verstaan : 

.te verklaren, dat geene 1/'.emeente als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
A. Straver voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet kan worden aangewezen. 

Onze Minister van Binnenlandsch e 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 en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage den 10 Januari 1927 
WILHELMINA. 
De Minister van 

Binneruandsche Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

10 J anuari 1927. RoNDSCHRIJVF.N van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbo1:1w aan de Gemeentebesturen, be
trefl'ende: Verrekening van vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en gemeenten. 
(Vervolg op schrijven van 8 Juni 1925 
en 24 Juli 1925.) 

Aangezien $ebleken is dat sommige gemeenten 
in onzekerheid verkeeren ten aanzien van de 
termijnen waarop zij aanspraak kunnen maken 
op de voorloopige Rijksuitkeeringen inzake 
belastingheffing, heb ik de eer ter aanvulling 
van nevenvermelde circulaires van mijnen 
toenmaligen ambtsvoorganj!;er voor zooveel 
noodig te Uwer kennis te brengen, dat de 
voorloopige uitkeeringen aan gemeenten wegens 
de plaatselijke Inkomstenbelasting, zoomede 
wegens de gemeenteopcenten op de Rijksin
komstenbelasting en op de Vermogensbelasting 
aan het einde der maanden Juli tot en met 
Maart van het belastingjaar telkens voor 1/10 
van het geraamd kohierbedrag worden beschik
baar gesteld. Voorts zal na vaststelling van 
het kohierbedrag in den loop der maand Sep
tember daaraan volgende het verschil tusschen 
9/10 van dat kohierbedrag en de reeds ter be
schikking gestelde bedragen, zijnde 9/10 van 
de raming, worden uitgekeerd of terugbetaald, 
terwijl tenslotte in de maand April volgende 
O.(l het belastingjaar de einduitkeering zijnde 
1/ lû van het kohierbedrag zal plaats hebben. 

(B.) 

11 Januari 1927. CENTRALE RAAD v AN 
BEROEP. 

De bepaling vervat in art . 17, 7e lid der 
Weduwenwet voor de Ambtenaren 1890 
is niet anders te verstaan dan dat bij 
wanbetaling als in deze bedoeld elk verband 
van den deelgerechtigde met het fonds 

werd verbroken, ,,oodat, waar ook overigens 
geen enkele wetsbepaling aan den betrok
kene de verplichting oplegde na en niette
genstaande het verlies der deelgerechtigd
heid t engevolge van wanbetaling der 
bijdrage deze toch nog te voldoen, klager 
deze niet ver ·chuldigd is. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y, klager, voor wien ter 
openbare terechtzitting ais gemachtigde is op
getreden : L. F. Guit, wonende t e 's-GrM-en
hage, • 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken 'er 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : Mr. E . G. van Bisselick, hoofdcom
mies bij dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat verweerder bij beslissing van 7 Januari 

1926 aan klager o. m. heeft medegedeeld: 
dat hij kracht-ens art. 176 der Pensioenwet 

1922, juncto art. 17. tweede lid c, zesde en 
zevende lid der vroegere Weduwenwet voor de 
Ambtenaren 1890 en art. 167 van eerstgenoemde 
wet aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
aan bijdrage voor weduwen- en weezenpensioen 
een bedrag van f 131.25 verschuldigd iR ; 

daarbij overwegende: 
dat hij, Rijksklerk der directe belastini;i;en te 

Rotterdam, wien voor het tijdvak van 1 Januari 
1920 tot 15 Februari 1924 verlof met stilstand 
van wedde werd verleend, niet voldaan heeft 
aan de krachtens het zesde lid van .art. 17 der 
vroegere Weduwenwet voor de Ambtenaren 
1890 op hem rustende verplichting om de in 
het tweede lid c van dat artikel bedoelde, over 
het eerste jaar van zijn verloftijd verschul
digde bijdrage vóó1· 1 April 1921 te betalen aan 
den vroegeren directeur van het thans opge
heven weduwen- en weezenfonds voor burger
lijke ambtenaren ; 

dat hij dientengevolge krachtens het zevende 
lid van dat art. 1 April 1921 de deelgerechtigd
heid in genoemd fonds heeft verloren ; 

dat aangezien hij tot dien datum in dat 
fonds deelgerechtigd is geweest en, ware hiJ 
vóór dien datum overleden, zijne weduwe dan 
ook ten laste van dat fonds zou zijn gepen
sionneerd, hij de in het tweede lid van la,itst
genoemd artikel bedoelde bijdrage tot 1 April 
1921 verschnldigd is; 

0. dat klager tegen deze beslissing een be
zwaarschrift heeft ingediend, waarin hij aan
voert: 

De vroegere Weduwenwet voor de Ambte
naren 1890 stelde als strnf voor het niet storten 
binnen den daarvoor gestelden tijd der bijdragen 
voor weduwen- en weezenpensioen door hen, 
die verlof met inhouding van wedde hadden, 
het verlies der deelgerechtigdheid in het Pen
sioenfonds voor Weduwen en Weezen van 
Burgerlijke , ambtenaren, doch gaf aan geen 
enkele aut-oriteit- het recht om na het opleggen 
dier straf bovendien de niet gestorte bijdragen 
te verbalen. 

Dat, de wetgever "\"erzuimd heeft in gevallen 
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Als bovenbedoeld een regeling te treffen als is 
neergelegd in art. 39, l• Jid der vroegere We
duwenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
en ten gevolge waarvan zijn vrouw, indien hij 
voor 1 April 1921 ware overleden, ten laste 
van dat fonds zou zijn gepensionneerd zonder 
dat door hem over tijdvak 1 Januari 1920-
1 April 1921 bijdragen waren bet,aald, kan 
ni=er als argument gelden om de bijdragen 
alsnog op hem te verhalen. 

0 . dat verweerder beschikkende op dat be
i;waarscru.-ift bij beslissing van 3 Augustus 1926 
klager's bezwaar heeft afgewezen, daarbij over-
wegende: • 

dat reclamant ten onrechte verband legt 
tusschen zijne veq>lichting tot betaling van 
achterstal li~e bijdragen ':"oor weduwen- . en 
weezenpens10en en het geims van eene bepaling 
in de vroegere \ ·Veduwenwet voor de ambte
naren 1890, krachtens welke indien een bur
gerlijk ambtenaar met verlof met stilstand van 
wedde binnen den in het zescle lid van art. 17 
dier wet voor het betalen van de bijdragen ge
stelden termijn kwam te overlijden, de bijdrage 
op het pensioen der weduwe of weezen werd 
ingehouden ; 

dat die verplichting zon vaststaan ook al 
kwam zulk eene bepaling wel in die wet voor, 
daar reclamant, eerst 1 April 1921 de deelge
rechtigdheid in het vroegere Weduwen- en 
\Veezenfonds voor burgerlijke ambtenaren ver
loren hebbende, tot dien datum de voor alle 
deelgerechtigden in dat fonds, zonder onder
scheid, vastgestelde contributie moest voldoen; 

· , dat het zevende lid van genoemd art. 17 het 
verzuim om binnen den in het zesde lid van 
dat artikel gestelden termijn de bijdrage te be
talen, strafte met verlies van de deelgerechtigd
hei<l in het fonds, maar geenszins de bedoeling 
had, aan ambtenaren de gelegenheid te bieden 
door wanbetaling van de bijdragen zich vrij
stellin~ te verwerven van de verplichting om 
over tijd, gedurende welken zij deelgerechtigd 
waren in het fonds en dit dus voor hen risico 
leed, aan het fonds te coritribueeren ; 

0 . dat klager tegen laatstgenoemde beslissing 
tijdig in beroep is gekomen en bij klaagschrift 
het bereids bij zijn bezwaarschrift aangevoerde 
heeft herhaald en heeft verzocht ontheven te 
worden van betaling van pensioenpremie en 
t,erugbetaling van de reeds gestorte gelden; 

In reJ;hte: 
0. dat moet worden beslist, of klager a lsnog 

aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
over het, tijdvak van 1 Januari 1920 tot 1 April 
1921 bovenbedoelde bijdrage verschuldigd is; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art. 17 
zevende lid der Weduwenwet voor de ambte
naren 1890 wanhetaling dier bijdrage binnen 
den in het zesde lid voorgeschreven termijn 
verlies der deelgerechtigdheid in het Weduwen
en Weezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren 
tengevolge had; 

O. dat deze bepaling niet anders is te ver
staan dan <lat bij wanbetaling als vorenbedoeld 
elk verband van den deelgerechtigde met het 
fonds werd verbroken, zoodat, waar ook overi
gens geen enkele wetsbepaling aalt den bet-rok
kene de verplichting oplegde na en niettegen
staande het verlies der deelgerechtigdheid ten
gevolge van wanbetaling der bijdrage deze toch 
nog te voldoen, klager deze niet verschukligd is ; 

0. dat daartoe niet afdoet, dat het fonds nog 
tot 1 April 1921 risico heeft geloopen, daa,r deze 
omstandigheid niet als grond kan dienen om 
bij stilzwijgen der wet tot een betalingsveq i ich
ting te besluiten; 

0. dat mitsdien beide voormelde beslissingen 
behooren te worden vernietigd, onder opmer 
king dat, voor zoover klager vordert terug
betaling van de reeds gestorte gelden deze Raad 
de bevoegdheid mist deze te bevelen ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de beslissingen van verweerder 

dd. 7 Januari en 3 Augustus 1926. (A.B.) 

11 Januari 1927. CENTRALE RAAD v AN 
BEROEP. 

Nu het K . B. van 22 December 1922, 
S. 684 - naar welks regelen, volgens art. 
66 der P. W. 1922, de verhooging geschiedt 
-verhooging van een "wachtgeldpensioen" 
niet kent, moet verweerders beslissing, 
dat klager zich een recht op verhooging 
van "wachtgeldpensioen" niet heeft kunnen 
verzekeren, juist worden geacht en is diens 
bezwaar tegen het hem verleende pensioen 
ongegrond. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X " wonende te Y ., klager, voor wien ter 
openbare terecht1itting als gemachtigde is 
opgetreden : Mr. J. R. J. Simons, advocaat 
te Haarlem, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemacht.igde i_~ 
opgetreden: M. J . Jansen, Hoofdcommies b!J 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feilen van het twistgeding: 
0 . dat klager bij brief van 25 Mei 1923 a.an 

verweerder heeft bericht, dat hij zich het recht 
wenscht te verzekeren, ingevolge het K. B. van 
22 December 1922, S. 634, op een verh:ooging 
van zijn pensioen van f 130 per maand voor 
zijn totaaf pensioen; dat hij is geboren 21 J uli 
1885 ; dat hij vervult de betrekkingen van : 
Gemeente-Secretaris van Schoten, ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand dier Gemeente, 
Secretaris der Commissie van advies voor de 
werkloosheidsverzekering in die Gemeente; 

0. dat verweerder in antwoord op klager's 
brief dezen bij brief van 19 Juni 1 P21 heeft 
meegedeeld : 

dat voor een maandelijksche verhooging van 
zijn ouderdomspensioen met f 130 een maand
premie verschuJdigd is ad f 26; dat de ver
zekering ingaat 1 Augustus 1923 : dat h ij gaarne 
vernemen zal of klager op deze voorwaarden 
de verzekering wenscht aan te gaan, waarna 
de premie op diens wedde moet worden inge
houden; 

0. dat klager in antwoord hierop, bij brief 
van 27 Juni 1923 aan verweerder heeft meege
deeld, dat hij de in verweerder's brief van 19 
Juni t.v. genoemde voorwaarden voor de ver
zekering van zijn recht op een verhooging van 
zijn pensioen - met uitzondering van dat 
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wegens invaliditeit - waarop hij ingevolge de 
artt. van de wet, van 5 Mei 1922, S. 240 recht 
heeft, aanvaardt ; dat hij er nota van neemt, 
dat de verzekering op 1 Augustus 192~ ingaat; 

0. dat verweerder op 21 Juli 1924 aan klager 
den volgenden brief heeft gericht : 

,,Uit een onderhoud van den Heer B. C. 
de Haan van Dorsser met een onzer ambt,e
naren is gebleken dat Gij meent U het recht 
verzekerd te hebben op .eene verhooging niet 
alleen van een eventueel ouderdomspensioen, 
maar ook van een eventueel wachtgeld ver
vangend pensioen. 

Bij brief van 25 Mei 1923 hebt Gij den wensch 
te kennen gegeven "ingevclge het K. B. van 
22 December 1922, S. 684 (ll) het recht te ver
zekeren op een verhooging van (Uw) pensioen 
van f 130 per maand" . 

Aangezien dit K .B. in de artt. 13 tot en met 
22 alleen de verzekering van het recht op eene 
verhooging van het ouderdom~pensioen of van 
he• vervroegd ouderdomspensioen regelt, moest 
Uw schrijven geacht worden op eene verhooging 
alleen van het ouderdomspensioen betrekking 
t.e hebben. · 

In een dezerzijdsch schrijven van 19 Juni 1923 
werd U bericht dat voor eene verhooging "van 
Uw ouderdomspensioen" met f 130 per maand 
eene maandpremie van f 26 verschuldigd is. 

Rij brief van 27 Juni 1923 deeldet Gij ons 
mede de in dat schrijven van 19 Juni 1923 ge
noemde voorwaarden voor de verzekering van 
het recht "op eene verhooging van (Uw) pen
sioen, met uitzondering van dat wegens in
validiteit" te aanvaarden. Uit die mededeeling 
moest met het, oog op Uw schrijven van 25 Mei 
te voren, in verband hiermede dat Gij met 
geen enkel woord er bezwaar tegen maaktet 
dat in den dezerzijdschen brief van J !l Juni 
van eene verhooging alleen van het ouderdoms
pensioen werd gesproken, worden opgemaakt 
dat Gij U vereenigdet met de voorwa~rden 
voor de verzekering van het recht op eene ver
hooging ook alleen van dat pensioen. 

Wij zijn echter bereid aan te nemen dat er 
bij het sluiten van de verzekering geen wils
overeenstemming heeft bestaan en op dien 
grond baar als niet gesloten te beschouwen en 
de betaalde premie te res•itueeren, indien Gij 
binnen eene week na de dagteekeuing van dit 
schrijven, ons den wenscb te kennen geeft van 
Uwe verbin~enis te worden ontslagen". 

O. dat klager op dezen brief heeft li\eantwoord, 
dat hij meent te moeten blijven bij zijn meening, 
dat hij zich het recht verzekerd heeft op een 
verhooging niet alleen van een eventueel ouder
domspensioen, maar ook van een eventueel 
wachtgeld vervangend pensioen ; 

0. <lat verweerder bij beslissing van 14 Juli 
1925 aan klager - laatstelijk ambtenaar van 
den burgerlijken s~and te Schoten - met ingang 
van 31 December 1924 een jaarlijksch pewioen 
beeft toegekend van f 2102, zulks krachtens 
art. 48, 2• lid, 54, 56, 1 • lid A, 108 en 151 der 
Pensioenwet 1922; 

0. dat klager tegen deze beslissing een be
zwaarschrift heeft ingediend, waarin hij aan
voert, dat zijn pensioen met f 1560 per jaar 
(f 130 per maand) ve.rhoogd behoort te worden ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 14 Sep
i ember 1!126 klager's bezwaren ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat klager, van deze beslissing tijdig in 
beroep gekomen, bij klaagschrifo toekenning 
van een jaarlijksch pensioen van f 2102, ver
meerderd met 50 % daarvan of f 1051, totaal 
f 3153 heeft verzocht 

In ree,hte: 
0. dat art. 66 der Pensioenwet 1922, zooals 

dat tot aan 1 Juli 1923 heeft geluid (en sedert 
1 Juli 1925 wederom luidt), op het recht zich 
een verhooging van pensioen te verzekeren 
enkel een uitzondering maakte voor het in
validiteitspensioen ; 

0. dat bij de wet van 23 Juni 1923 S. 293 
art. 66 met ingang van 1 Juli 1923 in dien zin 
is gewijzigd, dat van de verzekering van een 
recht op pensioensverbooging bovendien uit
gezonderd wordt het zoogenaamde "wachtgeld
pensioen" , bedoeld in art. 48, !id 2 der wet; 

0. dat de in art. 66 gevorderde algemeene 
maatregel van bestuur (het K. B. van 22 De
cember 1922, S. 684) in de art. 13 vgd. - een 
regeling bevattende van de verzekering van 
het recht op een verhooging van het ambte
naarspensioen - slechts kent de verhooging 
van het ouderdomspensioen of van het ver
vroegd ouderdomspensioen ; 

0. dat klager, die in zijn eersten brief zich 
een recht op pensioensverhooging wenschte te 
verzekeren overeenkomstig laatstgemeld K. B. 
en dus geacht moet worden enkel verhooging van 
ouderdomspewioen te hebben beoogd, in zijn 
brief van 27 Juni 1923 verzekering van een 
pensioen, met uitzondering van dat wegens in
validiteit, wenscht, en dus bezi~t de woorden 
van art. 66 zooals dat vóór 1 Juli 1923 nog 
luidde; 

0. dat nu klager's bedoeling blijkbaar is 
geweest zich vóór het in werking treden der 
wijzigingswet een recht op verhooging, ook van 
een "wachtgeldpensioen" te verzekeren, en uit 
verweerder's brief van 19 Juni 1923 gebleken 
was, dat deze de verhooging van een ouder
domspensioen - overeenkomstig het K. B. 
en klager's eersten brief - bedoelde, klager 
beter had gedaan in zijn brief van 27 Juni 1923 
uitdrukkelijk te kennen te geven, dat ook ver
zekering van een recht op verhooging van 
,,wachtgeldpensioen" door hem gewenscht werd; 

0. dat nu voormeld K . B. - naar welks 
regelen, volgens art. 66 der wet, de verhooging 
geschiedt - verhooging van een "wachtgeld
pensioen" niet kent, juist moet worden ueacht 
verweerder's beslissing. dat klager zich een 
recht op verhooging van "wachtgeldpensioen" 
niet heeft kunnen verzekeren, en diens bezwaar 
tegen het hem verleende pensioen ongegrond is ; 

Recbtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. (A. B.) 

13 Ja,nuari 19?.7. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besfuit van 
23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 101 ), zooals 
dit besluit is gewijzigd en .iangevuld bij 
Koninklijk besluit, van 21 November 1925 
(Staatsblad n°. 449), houdende voorschriften 
inzake de bevoegdheden tot het geven van 
nijverheidsonderwijs e,n de daarmede ver
band houdende examens. S. 4. 

W1J WILHELMINA, E~Z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetensch1tp1>en v.an 
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18 November 1926, n°. 61223, Afdeeling Nijver
hèidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het welli!chelijk is in de 
voorschriften, regelende de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de daar
mede verband houdende examenprogramma's, 
vastgesteld bij Ons besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 101), zooals deze werden ge
wijzigd en aar>gevuld bij Ons besluit van 21 
November 1925 (Staatsblad n°. 449), eenige 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1926, n°. 22) ; 

Geli,t op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Januari l!l27, n°. 
14248, Afd. Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De aanhef van Artikel J onder Il 

van Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad 
n°. 101 ), zooals dit besluit werd gewijzigd en 
aangevuld bij Ons besluit van 21 November 
1925 (Swatsblad n°. 449), wordt gelezen als 
volgt: 

,,U. akten van bekwaamheid, die, behou
dens de beperkingen, in de programma's ver
meld, bevoegdheid verleenen tot het geven 
van onderwijs aan alle scholen, bedoeld in 
artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet". 

2. Aan de akten vav bekwaamheid, vermeld 
onder TJa in artikel I van Ons voornoemd 
besluit, wordt toeii;evoegd: 

,,de akte Nxv1a·· (radiotelegrafie)". 
3. In artikel 2 van Ons besluit van 11 Juli 

1921 (Staatsblad n°. 918), zooals dat nader is 
vastgesteld in artikel Il van Ons voornoemd 
beRluit, wordt de 1runt aan het slot van het 
laatste lid vervangen door een punt komma en 
worden vervolgens aan dat lid toegevoegd de 
woorden: 

"op de akte Nxv1a voor draadloos seinen en 
opnemen". 

4. In de programma's, behoorende bij Ons 
voornoemd besluit, worden de volgende aan
vullingen en wijzigingen aangebracht : 

De tweede zin van de programma's voor de 
akten Nvn, NVITI en Na vervalt. 

Na het programma voor de akte NxVI "\"IOrdt 
ingevoegd: 

PROGRAMMA VOOR DE AXTE NxVIa. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van radio-onderwijs aan inrichtingen, bedoeld 
in artikel 11 der Nijverheidsonderwijs\\et en van 

· onderwjjs in natuurkunde en mechanica aan 
zeevaartscholen. 

Zij wordt verkregen tengevolge van het af. 
leggen van een examen, dat wordt afgenomen 
in twee gedeelten. 

De vercischten voor het eerste gedeelte zijn : 
a. Wiskunde. 
1. Kennis van de stelkunde, de meetkunde 

van het platte vlak en de ruimte, de gonio- en 
trigonometrie volgens het programma van de 
Rijks hoogere burgerscholen met V\ifjarigen 
cursus, complexe getallen, de fun cties en de 
meetkundige voorstelling daarvan, oneindig 
voortloopende reek-sen, eenvoudigste conver
gentiekenmerken. 

2. Bedrevenheid in differentieeren, in de 
toepassing op de theorie der kromme lijnen, 
maxima en minima, onbepaalde uitdrukkingev, 

integreeren, functies met meer dan twee ver
anderlijken, toepassingen der integraalrekening 
op het gebied der natuurkunde, mechanica en 
electrotechniek. 

b. Theoretische ,nechanica. Kenni. van de 
mechanica volgens het programma der Rijks 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
met eenigszins uitgebreider behandeling van de 
leer van het evonwicht van vaste lichamen, de 
eenvoudige bewegingsleer, de dynamica van het 
stoffelijk puut en het materieele stelsel onder 
den invloed van krachten en stooten, de be
weging van en om het zwaartenunt en de bot-

. sing, traagheidsmoment. 
c. Toegepaste mechanica. Kennis v>in vorm

veranderingen en spanningen in constructies, 
st,erkteberelrnningen. · 

d. Nat1iurkmide. Kennis der natuurkunde 
volgens het programma der Rijke hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, waarbij -
in verband met de eischen aan de wiskunde 
gestel.tl - de nadruk wordt gelegd op meer 
uitgebreide kennis van veerkracht, warmte, 
kinetisohe gastheorie, vloeiba,ar maken van 
gassen, eerste en tweede hoofdwet der mecha
nische warmtetheorie en toepassingen daarvan, 
magnetisme, electrostatica, electrische stroo
men, clectromagnetisme en inductie. 

De vereischten voor het tweede gedeelte zijn : 
a. Algemeene electrotechniek. Kennis van 

wisselstroomtheorie, ketens met weerstand, 
zelfinductie en capaciteit, stroom- en spannings
resonantie, voorstelling van wisselstroomgroot
heden door vectoren en door complexe getallen, 
meerphasensystemen. 

b. Toegepa..•te ele.ctrotechniek. 
1. Kennis van de inrichting en de eigen

schappen van gelijk- en wisselstroommachinl)s, 
omzetters en transformatoren, karnkteristieken 
en diagrammen, bekendheid met de voornaam
ste electrische meetinstrumenten en metingen : 

2. eenige kennis van materialPn en montage; 
3. kennis van de veiligheidsvoorschriften, 

meer in het bijzonde1· die betreffende de toe
pas?ing van electriciteit aan boord van schepen. 

c. Radiotechniek. 
1. Kennis van de historische ontwikkeling, 

theoretische behandeling van open en gesloten 
trillingsketens, gelijkrichting, vacuumlampen, 
gedempte en ongedempte zenders, ontvang
inrichtingen, antennes en gerichte ontvang
systemen, onderhoud, opsporen en opheffen van 
kleine gebreken, kennis van de inrichting en 
het gebruik van golimeters, richtin~1.oekers, 
kennis van de radiotelefonie, toepassing van de 
radio in het algemeen en meer in het bijzonder 
voor zoover deze de scheepvaart betreft, 
schema's lezen en verklaren. 

2. Kennis van bepalingen en voorschrifter, 
zooals die wordt vereiscbt voor het examen ter 
verkrijging van het certifica>it voor radiote1e
grafist. 

d. Engelsche en Hoogduitsche l.ale11 . De 
candidaat moet in staat zijn een te0hnische 
yerhandeling uit het Engelsch en Roogduitsch 
m het Nederlandsch te vertalen. 

e. Kennis i-an de eischen van doeltreflend 
onderwijs aan de scholen , waarvoor deze akte 
bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de ver
kregen kennis aan een groep van leerlingen 
mede te deelen ; een en ander in verband met het 
bepaalde in art. 38 der wet. 
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Het examen wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

Zij, die het eerste gedeelte van het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen 
daarvan een getuigschrift. 

Om tot het tweede gedeelte van het examen 
te worden toegelat,en, wordt het bezit van 
bovenvermeld getuigschrift vereischt of het 
bewiis van bevoegdheid tot het geven van 
middelbaar onderwijs in natuurkunde en 
mech.1.nica.. 

PROGRAMMA VOOR DE AANTEEKENING OP DE 
AKTE Nxvrn. 

Deze aanteekening, geplaatst op de akte 
Nxv1a, geeft bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs in seinen en opnemen. 

De vereischten zijn : 
Het seinen in duidelijk en regelmatig schrift 

van ten minst-e 500 teekens in vijf minuten en 
een even groot aantal in denzelfden tijd op 
het. gehoor opnemen en duidelijk leesbaar neer
schrijven. Geschiktheid tot net geven van 
onderricht in seinen en opnemen. 

Candidaten, in het bezit van het certificaat 
van radiotelegrafist eerste klasse, die de akte 
NxVIa ver"erven, verkrijgen deze aanteekening 
zonder het examen daarvoor af te leggen. 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE Nxvn. 
De tweede en derde zin worden gelezen als 

volgt: 
,,Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate in het bezit zijn van de 
akte Nvn en tevens een bewijs overleggen, dat 
zij na het behalen dier akte, in de vakken, 
waarvoor die akte bevoegdheid geeft, één jaar 
onderwijs heeft ~egeven aan een nijverheids
school voor meisJes." 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE NxVTil. 
De tweede en derde zin worden gelezen als 

volgt: 
,,Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate in het bezit zijn van de 
akte Nvn1 en tevens een bewijs overleggen, 
dat zij na het behalen dier akte, in de vakken, 
waarvoor die akte bevoegdheid geeft, één jaar 
onderwijs heeft ~egeven aan een nijverhPids
school voor meis3es." 

PRoGRAJID1A. VOOR DE AKTE Nx1x. 
De eerste zin wordt gelezen als volgt : 
"Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in koken, huishoudkunde, wasch
behandeling en de daarbij behoorende vakken 
aan scholen en cursussen voor landbouwhuis
houdonderwijs, bedoeld in artikel 11 der Nij 
verheidsonderwijswet, of aan daarmede over
eenkomende scholen en cursu~sen." 

De tweede zin vervalt. 

PROGRAMMA VOOR DE AKTE Nq. 
De tweede en derde zin worden gelezen als 

volgt: 
,,Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate in het bezit zijn van de 
akte Na en tevens een bewijs overleggen, dat 
zij na het behalen dier akte ten minste twee 
jaar op een atelier (X) is werkzaam geweest." 

In de toelichting wordt achter (X) gelezen : 
,, bedrijfs- of schoolatelier". 

PRoGRAJID1A VOOR DE AKTE Nr. 
De tweede en derde zin worden gelezen als 

volgt: 
,,Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate in het bezit zijn van de akte 
Na en tevens bewijzen overleggen, dat zij, na 
het behalen dier akte, ten minste één jaar op 
een atelier (X) is werkzaam geweest en één 
jaar onderwijs heeft gegeven aan een nijver
heidsschool voor meisjes in de vakken, waarvoor 
die akte bevoegdheid geeft." 

In de toelichting wordt achter (X) gelezen: 
,,bedrijfs- of schoolatelier". 

PROGRAJ\Dli VOOR DE AKTE Ns. 
De tweede zin wordt gelezen als volgt: 
,,Om aan het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate in het bezit zijn van de 
akte van bekwaamheid in de fraaie hand
werken, bedoeld in art. 77, onder c der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en 
tevens een bewijs overleggen, dat zij na het 
behalen dier akte ten minste één jaar onderwijs 
heeft gegeven in de vakken, waarvoor die akte 
bevoegdheid geeft." 

5. De examens volgens de hiervoor gewij
zigde programma's en die' volgens het pro
gramma voor de akte NxVIa en de aanteekening 
op die akte zullen voor het eerst worden afge
nomen in het jaar 1927. 

In dat jaar zal nog gelegenheid worden ge
geven om examen af te leggen volgens het 
programma voor de akte Ns, zooals dit luidde 
vóór de daarin bij dit besluit aangebrachte 
wijziging. 

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 Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 27 Jan. 1927.) 

13 Janua-ri 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beeluit van den 12den 
September 1924 (Staatsblad n°. 446) tot 
uitvoering van artikel 4, derde lid, der 
Ouderdomswet 1919. K 5. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 ,Januari 
1927, n°. 52, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 4, derde lid, der Ouderdomswet 
1919; . . 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 12 September 1924 

(Staatsblad n°. 446) en te bepalen als volgt : 
Art. I. Aan artikel 3 van Ons besluit van 

12 September 1924 (Staatsblad n°. 446) wordt 
een nieuwe alinea toegevoegd, luidende: 

"Voor het sluiten van een verzekering binnen 
één jaar na het eindigen eener andere verzeke
ring op hetzelfde hoofd komt slechts provisie 
toe over het bedrag, waarmede de nieuwe ver
zeke1ing de oude overtreft." . 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver-
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heid is belast met de uit.voering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Januari l 927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. ~LOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1927.) 

15 Janw:iri 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 2 December 
1918 (Staatsb/,ad n°. 771), houdende reor
ganisatie van het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 6. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 Ja
nuari 1927, n°. 2505, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsb/,ad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan art. 4 van Ons besluit van 2 December 

1918 (Staatsb/,ad n°. 771), zooals dat wordt ge
lezen volgens Ons besluit van 6 October 1924 
(Staatsblad n°. 467), wordt het volgende lid 
toegevoegd : 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 30 Juni 1929, in het gesticht voor 
Krankzinnigen nog 20 vrouwen worden ver
pleegd". 

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 lóden Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De 11:linister van Binnen!. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1927.) 

15 Januari 1927. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 22 
Maart 1904 (Staatsbtàd n°. 65), waarbij 
aan het bestuur der provincie Noordholland 
vergunning is verleend op een terrein in 
de gemeente Oastricnrn een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 7. 

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

Binnenlan<lsche Zaken en Landbouw van 12 
Januari 1927, n°. 2540, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelij~ 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 (Staatsb/,ad n°. 65), ge
lijk dat artikel laatstelijk is gewijzigd, ingevolge 
Ons besluit van 11 Februari 1926 (Staatsblad 
n°. 25), wordt in plaats van" 770 krankzinnigen, 
402 mannen en 368 vrouwen" gelezen: ,,773 
krankzinnigen, 402 mannen en 371 vrouwen". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat in het Staat,•blad zal worden 
ge:r,laatst. 

s-Gravenhage, rlen 15den J anuari 1927. 
· WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1997.) 

15 Januari 1927. BESLUIT tot verlenging van 
den termijn, genoemd in artikel IX, tweede 
lid, der wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad 
n°. 250) tot wijziging van de wet van 23 
April 1880 (Staatsblad n°. 67) betreffende de 
openbare middelen van vervoer, met uit
zondering der spoorwegdiensten . S. 8. 

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

Waterstaat van 11 Januari 1927, n°. 393, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op het bij de Wet Openbare Vervoer
middelen gevoegde artikel IX, derde lid, der 
wet· van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den termijn van zes maanden, genoemd in 

het tweede lid van genoemd artikel IX, met 
vijf maanden te verlengen. 

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

's-Gravenhage, den 15den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 7 Febr. 1927.) 

15 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
u het burgerlijk armbestuur aan den 

a rmlastige eerst een onder t euning in de 
reiskosten heeft verstrekt nadat diens 
vertrek naar een andere gemeente reeds 
vaststond, kan a rt. 40 2• lid der Armenwet 
geen toepassing vinden. 

WIJ WILHELMINA, EN:Z. 
Beslissende het geschil over de betaling der 

kosten van ondersteuning van het gezin Taetze 
Severijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 December 1926, n°. 1148 ; 

Op <le voordracht van Onzen Minister va.n 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 
,Januari 1927, n°. 18, Afdeeling Armwezen; 

0. dat het gezin Taetze Severijn zich om
streeks 13 Augustus 192/l te Almessum in de 
gemeente Barradeel, vestigde, komende uit 
de gemeente Kerkrade ; dat Severijn kort vóór 
zijn vertrek uit laatstgemelde gemeente van 
de Directie der taatsmijnen f 200 had ont
vangen, terwijl hij van het Burgerlijk Armbe
stuur te K erkrade f 20 had ontvangen ter be-
strijding der reiskosten ; . 

dat Severijn zich in het laatst van September 
1926 bij den Armmeester van Barradeel kwam 
aanmelden om onderstand ; dat het Burger
lijk Armbestuur der gemeente Barradeel ver
moedde, dat tot de komst van het armlastig 
gezin in zijn gemeente eenige invloed van of 
vanwege het Burgerlijk Armbestuur te Kerk
rade had medegewerkt en Ged. Staten van 
Friesland heeft verzocht hunne tusschenkomst 
te willen verleenen , opdat bepaald worde. door 
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welke irrstelling de kosten van ondersteuning 
van het gezin moeten worden gedragen ; 

dat Ged. Staten ingevolge art. 40 der Armen
wet de zaak te Onzer kennis hebben gebracht ; 

0. dat eerst toen het vertrek van Severijn 
van K erkrade naar de gemeente Barradeel 
reeds vaststond, het Burgerlijk Armbestuur van 
Kerkrade aan Severijn eene ondersteuning van 
f 20 in de reiskosten heeft verstrekt ; 

dat weliswaar dit Burgerlijk Armbestuur door 
het verstrekken van eene ondersteuning in de 
reiskost,en op de komst van T . Severijn met zijn 
gezin in de gemeente Barradeel invloed heeft 
uitgeoefend, doch er onder bovengemelde om
standigheden geen aanleiding bestaat tot toe
passing van art. 40, 2° lid, der Armenwet ; 

Gezien deze wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geen termen bestaan om de 
kosten van ondersteuning van het gezin Taetze 
Severijn geheel of gedeeltelijk ten laste te 
brengen van het Burgerlijk Armbestuur te 
Kerkrade. 

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

17 Januari 1927. ARREST van den H oogen 
R aad. 

De woorden "afwijkingen toelaten" in 
art. 12 Alg. Visscherij-Reglement Binnen
wateren beteekenen iets toelaten in afwij
king van wat anders zou zijn verboden en 
omvatten niet mede afwiJkingen, waar
door een bestaande verbodsbepaling wordt 
uitgebreid. 

Anders Goncl. 0. M. 
(Alg. Vissch. ~egl. Binnenwateren art. 12.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Taverne). 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die R echtbank van den 7 Octo
ber 1926, waarbij bij verstek in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het K antongerecht te Zaa.ndam van 22 Juli 
1926, D. 0., is ontslagen van alle rechtsver
volging. 

Conclusie Adv.-Gen . Mr. Tak: 

Bij haar beroepen vonnis verklaart de Arr.
Rechtbank t e Haarlem op grond van de reden
gevende feiten en omstandigheden in de be
wij smiddelen vermeld, ,,dat de verdachte in 
de gemeente Wormerveer, op 29 Juni 1926, 
des namiddags omstreeks 8 ½ uur een hengel 
te water heeft gehad in het visch water ge
naamd de Kikkersloot tot aan de Watering," 
ofschoon zij dit laat ste eene overbodige toe
voeging vindt, waar haar uit eigen wetenschap 
bekend is, dat de Kikkersloot reikt tot aan 
de Watering. 

Hij oordeelt echter dit bewezene niet straf
baar, omdat de Ministerieële beschikking van 
19 Maart 1926, steunend op artikel 12 van 
het Algemeen Binnenvisscherijreglement ver
bindende kracht zou missen, daar de Minist er 
wel bevoegd is strenge bepalingen te verzachten, 
maar niet om aan bestaande verboden uit -

breiding te geven, als argumenten daarvoor 
aanvoerend de t aalkunde en art. 5 van het 
Algemeen Binnenvisscherijreglement, dat an
ders naast gezegd art. 12 overbodig zijn zou. 

Daarmede kan de Officier van Justitie niet 
instemmen en als cassatiemiddel werpt hij op : 
"Schending, althans verkeerde t oepassing van 
art. 12 van voornoemd Algemeen Visscherij
reglement voor de Binnenwateren in verband 
met voomoemde Ministerieële Beschikking." 

Die beschikking, voorkomend in de Staats
courant en het Algemeen Politieblad, luidt, dat 
het met afwijking van het voorgeschrevene in 
art. 7 van het Bijzonder Visscherijreglement II 
(Stbl. 1922, n°. 503) · verboden zal zijn tot 
16 Maart 1927 met eenig vischtuig t e visschen 
o.a. in de Kikkersloot tot aan de Watering." 

Ik deel de meening van requirant. Art. 12 
van het Algemeen Binnenvisscherijreglement 
veroorlooft den Minister, wanneer dit in ver
band met bijzondere omstandigheden in het 
belang van den vischstand of de uitoefening 
der vis cherij noodig blijkt, tijdelijk afwijkingen 
toe te laten zoowel van dit als van de bijzon
dere reglementen. 

Dat die a.fwijkingen verzachtingen moeten 
brengen, staat nergens en wordt ook niet door 
de t aalkunde geleerd. Waar nu afwijkingen 
zijn het geven van andere voorschriften dan 
de best aande en dat des Ministers zijn kan in 
het belang van den vischstand in verband 
met bijzondere omstandigheden t er zijner be
oordeeling, of in dat van de -uitoefening der 
visscherij, acht ik het gegeven voorschrift 
rechtsgeldig. 

Art. 5 van het Algemeen Binnenvi scherij 
reglement kan daaraan niets afdoen, daar het 
naast art. 12 bestaansrecht hee~ als uitslui
t end gericht op de bescherming van de snoek 
als vischsoort t egen hengela.ars met vischaas, 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging der 
bestreden uitspraak voorzooveel gerequireerde 
daarbij is ontslagen van rechtsvervolging, tot 
qualificatie van het bewezene als : overtreding 
van eene bepaling, vastgesteld krachtens het 
Algemeen Visscherijreglement voor de binnen
wateren en tot zijne veroordeeling deswege, 
met aanhaling van art. 19 en 30 der Visscherij
wet, art. 11 en 12 van het Algemeen Visscherij
regl0ment voor de binnenwateren, art. 7 van 
het Bijzonder Visscherijreglement II, de Be
schikking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 19 Maart 1926, 
no. 579, en art. 23 Sr., daarbij in aanmerking 
nemend, dat het feit, zooals het bewezen is , 
het opleggen eener niet te hooge ~eldboete 
rechtvaardigt, in eene geldboete van viJf gulden, 
bij gebreke van betaling of verhaal t e ver van
gen door eene hechtenisstraf van vijf dagen, 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgest eld bij schriftuur, luidende : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 12 van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de binnenwateren 1922 (Staatsblad n° .. 
503), in verba.ud met de daarop steunende 
Ministerieele beschikking va.n 29 Maart 1926, 
No. 579 (Staatscoiirant van 19 en 20 Maart 1926); 

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

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen verklaard, 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar 
heeft geacht uit · overweging : 

"dat genoemde M:inist~rieele beschikking, op 
19 Maart 1926, genomen op grond van art. 12 
van het Algemeen Visscherijreglement voor 
de binnenwateren (S. 1922 N°. 503), bepaalt, 
dat het, in afwijking van art. 7 van het Bij
zonder Visscherijreglement H (S. 1922 n°. 503), 
verboden is tot 16 Maart 1927 met eenig visch
tuig te visschen o. a. in de Ki.k.kersloot tot aan 
de Watering, terwijl genoemd art. 7, voor
zoovcr hier van belang, bepaalt, dat het vis
schen met eenig vischtuig verboden is tusschen 
16 Maart en 31 Mei ; 

,,dat ,nu gemeld art. 12 den l\finister mach
tigt tijdelijk "afwijkingen toe te laten" van 
de bepalingen van het Algemeen en de Bijzon
dere reglementen, doch deze woorden taal
kundig geen andere beteekenis kunnen hebben, 
dan dat zij den Minister de bevoegdheid geven, 
die bepalingen te verzachten en geenszins om 
aan eenig daarin vervat verbod uitbreiding 
te geven; 

"dat deze opvatting bovendien steun vindt 
in art. 5 van voornoemd Algemeen Reglement, 
hetwelk anders naast art. 12 overbodig zou zijn; 

"dat aan gemelde beschikking, welke den 
gesloten tijd voor de Kikkersloot uitbreidt, 
dus verbindende kracht moet worden ontzegd;" 

dat de Rechtbank diensvolgens den gerequi-
reerde van alle rechtsvervolging heeft ont
slagen; 

O. dat door den requirant ter toelichting 
van het cassatiemiddel, waarbij tegen deze 
beslissing wordt op~ekomen, is aangevoerd, 
dat de woorden "afwijkingen toelaten" in art. 
12 van het aangehaalde Algemeen Reglement 
mede zouden omvatten afwijkingen, waardoor 
een bestaande verbodsbepaling wordt uitge
breid; 

0 . dat deze meening evenwel niet als juist 
kan worden aimvaard, daar "afwijkingen toe
laten" taalkundig niets anders kan beteekenen 
dan iets toe.laten in afwijking van hetgeen 
anders zou zijn verboden ; 

dat voorts uit niets valt af t e leiden, dat 
ten deze aan gemelde woorden een andere be
teekenis zou moeten worden toegekend ; 

dat zulks meer in het bijzonder niet hieruit 
volgt, dat bij art. 12 is bepaald, dat het toe
laten van afwijkingen kan geschieden "wanneer 
dit in verband met bijzondere omstandigheden 
in het belang van den vischstand of de uit
oefening der visscherij noodig blijkt" ; 

dat immers door het toestaan van wat an
ders verboden is ook voorschreven belangen 
kunnen worden gediend ; 

dat wijders het tweede lid van gemeld art. 
12, bepalende dat van de in het eerste lid 
gegeven bevoegdheid geen gebruik zal worden 
gemaakt voor een vergunning aan een bepaald 
persoon, in de daar omschreven gevallen, 
erop wijst, dat bij het eerste Jid niet gedacht 
is aan afwijkingen, die een verbod zouden 
uitbreiden ; 

0. dat derhalve terecht is aangenomen, dat 
de in het middel aangehaalde Ministerieele 

beschikking verbindende kracht moet · worden 
ontzegd, en het middel mitsdien is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J,) 

18 Januari 1927. BESLUIT, houdende verklaring 
als bedoeld in art. 15, tweede lid, der 
Huurcommissiewet. S. 9. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Justitie 
van 19 Maart 1926, n°. 82A, afdeeling Volks
gezondheid en van 23 Maart 1926, lste Afd. C., 
no. 694G. (U. 2) ; 

Gezien artikel 15, tweede lid, der Huurcom
missiewet (Staatsblad 1917, n°. 257), zooals dat 
is gewijzigd bij de wet van 2 Juni 1923 (Staats
blad n°. 235) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 Januari 1927, n°. 12; . 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Januari 1927, n°. A 5, 
Afdeeling Volk.qgezondheid en van 15 Januari 
1927, lste Afdeeling C, n°. 895; 

Hebben goedgevonden en verstaan te ver
klaren: 
de omstandigheden maken het voortbestaan 

van de Huurcommissiewet, langer dan zes 
maanden na de dagteekening van dit besluit, 
niet noodig. 

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 afschrüt zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
. ,T. R. SLOTEMAKER DE BlmL.'<E. 

De Minister mn J ustitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 25 Jan. 1927.) 

18 Januari 1927. BESLUIT, houdende verklaring 
als bedoeld in artikel 11 , tweede lid, der 
Huuropzeggingswet. S. 10. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Justitie 
van 19 Maart 1926, n°. 82A, afdeeling Volksge
zondheid en van 23 Maart 1926, lste Afd. C., 
n°. 694G. (U. 2) ; 

Gezien artikel 11, tweede lid, der Huurop
zeggingswet (Staatsblad 1918, n°. 182), zooals 
dat is gewijzigd bij de wet van 2 Juni 1923 
(Staatsblad n°. 235); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 Januari 1927, no. 12; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Januari 1927, n°. A 5, 
Afdeeling Volksgezondheid en va.n 15 Januari 
1927, late Afdeeling C, n°. 895 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te ver
klaren: 
de omstandigheden maken het voorbestaan 

van de Huuropzeggingswet, langer dan zes 
maanden na de dagteekening van dit besluit, 
niet noodig. 

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

's-Gravenhage, den 18den Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheia, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

De J1inister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 25 Jan. i927.) 

18 Januari 1927. BESLUIT, houdende verklaring 
als bedoeld in artikel J 6 der Huuraanzeg
gingswet. S. 11. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Justitie 
van 19 Maart 1926, n°. 82A, afdeeling Volks
gezondheid en van 23 Maart 1926, l ste Afd. C., 
n°. 694G. (U. 2) ; 

Gezien artikel 16 van de Huuraanzeggings
wet (Staatsblad 1921, n°. 70) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 Januari 1927, n°. 12; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Januari 1927, n°. A 5, 
Afdeeling Volksgezondheid en van 15 Januari 
1927, l ste Afdeeling C, n°. 895; 

Hebben goedgevonden en verstaan te ver
klaren: 
de omstandigheden maken het langer voort

bestaan 'l"an de Huuraanzeggingswet niet noodig. 
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 lSden Januari 1927 
WILHELM.INA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNF.. 

De Minister van Justitie, J. D0NNER. 
(Uitgeg. 25 Jan. 1927.) 

18 Januari 1927. BRSLUIT, houdende aanwij
zing van het Groot Centraal Gesticht voor 
J oodsche Invaliden, te Amsterdam, a ls 
eene inrichting, die niet als krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 12. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
13 J anuari 1927, n°. 2686, 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: 
Art. 1. Het Groot Centraal Gesticht voor 

J oodsche Invaliden, Nieuwe Achtergracht 98 
te Amsterdam, tot stand gebracht overeen
komstig de door het bestuur overgelegde tee
kenin~en, wordt onder de voorwaarden, ver
meld rn de volgende artikelen, aangewezen a ls 
eene inrichting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

1927 

2. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel 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 
werkzaam, benevens hèt overige personeel, 
geven den inspecteur de door hem verlangde 
inlichtingen. 

3. Alvorens in de inrichting veranderingen 
worden aan~ebracht, welke zouden moeten 
leiden tot wijzigingen in de teekeningen, be
doeld in art. 1, wordt schriftelijk het advies 
ingewonnen van den inspecteur. 

4. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aanta l ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

5. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de Hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
den inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

6. In acht worden genomen de nadere voor
schriften, welke door den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw ten aanzien van 
het bepaalde in de a rtikelen 3, 4 en 5 mochten 
worden gegeven. 

7. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit, een copie van de teeke
ningen, bedoeld in a rt. 1, de briefwisseling, 
bedoeld in art. 3 en de voorschriften, bedoeld 
in art. 6, in de inrichting aanwezig zijn en aan 
den inspecteur te allen tijde op verlangen ter 
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 18den J anuari 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenl. Zaken en Landbr>uw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1927.) 

Hl Jamiari 1927. BESLUIT tot nadere aan
wijzing van de geneesmiddelen, bedoeld in 
het vierde lid van artikel 9 der wet van 
l Juni 1865 (Staatsblad n°. 60) zooals die 
wet is gewijzigd. S. 13. 

WIJ WILHELMTNA, ENZ. 
Gelet op artikel 9 der wet van 1 Juni 1865 

(Staat~btad n°. 60), zooals die wet is gewijzigd, 
en Ons besluit tot vaststelling van de vijfde 
uitgave der Nederlandsche Pharmacopee; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 9 November 
1926, n°. 938 P, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1926, n°. 32) ; 

Gel"lt op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 
J anuari 1927, n°. 1089 P., Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art .. 1. Op de lijst van geneesmidde!en, 

bedoeld in het, vierde lid van artikel 9 der wet 
van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60), zooals die 

2 
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wet is gewijzigd, mogen de volgende genees
m;ddelen niet- ontbreken: 

Acidum aceticum. 
acetylosalicy!icum. 
boricum. 
hydrochloricum clilutum. 

,, phosphoricum. 
Adeps Lanae cum Aqua. 
Aether. 
Aether ad Narcosin. 
Ammonia liquida. 
Amylum Oryzac. 
Aqua. 
Bicarbonas natricus. 
Brometum ka!icum. 
Bromctum natricum. 
Campbora. 
Carbo adsorbens. 
Chloretum ammonicum. 

hydrargyricum. 
hydrargyrosum. 

,, natricum. 
Chloroformum ad Narcosin. 
Extractum Belladonnae. 

Chinae liquidum. 
Hydrastis liquidum. 
Rhammi purshianae liquidum 
Secalis cornuti liquidum. 

., Strychni. 
Folia Digitalis. 

,, Sennae. 
Glycerinum. 
Gossypium depuratum. 
Hexamethvlentetraminum. 
Hydras CJÏ.lorali . 
Hydrochloras Apomorphini. 

p. AminobenzoyldiaethJ lami-
noaethanoli. 

Chinini of Sulfas Chinini. 
Cocaini. 
Codeini. 

,, l\for phi ni. 
Jodetum kalicum. 
J odoformum. 
Liquor arsenicalis Fowleri. 

,, Digitalis ad injectionem. 
Nitras argenticus. 

,, bismuthicus basicus. 
Oleum Jecoris Ase!li 

Menthae piperitae. 
Olivarum. 

,, Ricini. 
Oxydum hydrargyricum flavum. 

magnesicum. 
,, zincicum. 

Pastillae Chloreti hydrargyrici. 
Permanganas kalicus. 
Phenolum liquefactum. 
Pulvis Opii. 

Opii compositus. 
Ra<licis Tpecacuanhae. 

,, ,, Rhei. 
Saccharas ferricus. 
Saccharum Lactis. 
Salicylas natricus. 

cum '.lheobromino-Natrio. 
Sec~ie cornut~m. 
Sirupus J odeti ferrosi. 
Solutio Acetatis plumbici basici. 

Ammoniae spirituosa anisata. 
Camphorae spirituosa. 
Cbloreti calcici. 

ferrici. 

Solutio Joclii spirituosa. 
Formaldehydi. 
Hydrochloratis Adrenalini. 

,, Pero:tyài Hydrogenii. 
Spiritus fortior. 
Sulfas Atropini. 

cupricus. 
magnesicus. 
natricus. 

,, zincicus. 
Sulfur depuratum. 
Talcum. 
Tanninum. 
Tannalbinum. 
Tela. 
Tinctura Opii crocata. 

,, Strophanthi. 
Trochisci santonici of Santoninum. 
Unguentum Hydrargyri. 
Va-selinum flavum of Vaselinum album. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 April 1927, op welk tijdstip Ons besluit 
van 24 Januari 1906 (Staatsblad n°. 9) wordt 
ingetrokken. 

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

's-Gravenhage, den l!lden JanufLri 1927 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 3 Febr. 1927.) 

19 Januari 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van den R1ad van de 
gemeente Oud- Vossemeer, dd. 28 ,Juni 1926, 
waarbij in beroep aan A. Ooms en drie 
en twintig anderen ontheffing is verleend 
van de verplichting tot aansluiting aan 
het buizennet voor hun in eigendom toebe
hoorende en binnen 25 Meter afstand van 
de buizen der drinkwaterleiding gelegen 
woningen. S. l 4. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 September 
1926, n°. 278 B, Afdeeling Volksgezondheid en 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 11 October 1926, n°. 7212, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de Raad der gemeente Oud-Vossemeer 
bij besluiten van 28 Juni 1926 in beroep aan 
A. Ooms, A. C. Heijboer, wed. J. L . van Luijk, 
E . H. Mees, J. H Mees, C. Pipping Mz., J. van 
den Houten, A. H . Gelok. J. van Poortvliet Cz., 
L. de Wilde, J. Stebagen, M:. Kievit, J. de Later, 
P. de Wilde M.Kz., E.C. Depondt, M. C. Sonke, 
L. W. Kievit, M. Timmermans, wed. L. Kievit. 
C. de Wilde, H. A. Kamhoot, wed. J . van 
As-Lindhout, M. M! Rampaart en J. M. 
Engelvaart, ontheffing heeft verleend van de 
verplichting tot aansluiting aan het buizennet 
der Drinkwaterleiding voor het eiland Tholen 
voor hun in eigendom toebehoorende en binnen 
25 meter afstand van de buizen der drinkwater
leiding gelegen woningen, plaatselijk gemerkt 
respectievelijk wijk B. n°. 145a, B. n°. 145, 
A. n°. 4, B. no. 207, B. no. 206, B. n° . ·191, 
B. 166a, B. n°. 13!), B. n°. 145b, A. n°. 25, 
A. n°. 21, A. n°. 10, A. n° . 38, A. n°. 39, A. n°. 37, 
A. n°. 20, .8. n°. 133, B. no. 104, C. no. 32, A. 
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n o. 69 en 70, A. no. 60, A. no. 50, A. n°. 45, 
A . no. 43; 

0 . dat bij artikel 4 der verordening betref
fende de eischen, waaraan moet wordep vol
daan met betrekking tot woningen, welke bij 
het inwerkingtreden der Bouwverordening van 
Oud-Vossemeer bestonden of in aanbouw waren. 
o.m. is bepaald, dat ieder eigenaar van een 
woning, gefegen binnen 25 meter afstand van 
de drinkwaterleiding, verplicht is deze te doen 
af\nsluiten aan het buizennet der drinkwater
leiding, behoudens door Burgermeester en W et
houders of in beroep door den raad te verleenen 
ontheffing, ingeval de woning een ander deugde
lijk middel van watervoorziening bezit ; 

0. dat volgeps de bestaande regeling alleen 
dan voor woningen als het hier betreft, ont
heffing kan worden verleend van de verplich
ting tot aansluiting aan de waterleiding, als 
de rechthebbende op grond van een voor zijn 
rekening ingesteld deskundig onderzoek heeft 
aangetoond, dat de woning een ander deugde
lijk middel tot wa tervoorziening bezit ; 

O. dat de belanghebbenden wel een monster 
water uit hun regenbak hebben lat en onder 
zoeken, maar in geen der gevallen een deskun
dige conclusie aan het onderzoek is toegevoegd, 
t erwijl voorts bij enkele monsters wordt ver
meld, dat het water troebel was of muf rook ; 

0 . dat niet gezegd kan worden, dat de be
langhebbenden door het feit alleen, dat zij een 
monster van het water van hun regenbak hebben 
laten onderzoeken, aangetoond hebben, dat 
hun woning een ander deugdelijk middel van 
watervoorziening bezit; 

0 . dat dus de R aad zijn besluit t,ot ontheffing 
heeft genomen zopder dat de voorwaarden tot 
ontheffing aanwezig waren ; 

dat dit trouwens ook blijkt uit de overwe
gingen van het R aadsbeslui t zelf, dat aange
nomen moet worden zoolang het t egendeel niet 
blijkt dat het voor rekening van adressant onder
zochte regenwat.er is geschikt bevonden, zoo
dat ruj moet worden geacht door een deskundig 
onderzoek te hebben aangetoond, een ander 
deugdelijk middel tot drinkwatervoorziening 
t e bezitten ; 

dat derhalve de ontheffingen zijn verleend 
in strijd met de verordening ; 

dat daardoor in dit geval weder het algemeen 
belang wordt geschaad, aangezien bij het ver 
leenen van ontheffingen buiten de lijnen, ·door 
de verordening getrokken, het algemeen hygië
nisch belang, waarvoor de waterleiding is t ot 
stand gebracht, ernstig schade moet lijden ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Gemeen•.e
wet ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
9 November 1926, n°. 27); 

Gelet op het nader r apport van Onzen Mi
nist er van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
6 Januari 1927, n°. 333 B, Afdeeling Volksge
zondheid, en van Onzen Minist er van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 15 Januari 
1927, n°. 230, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemde besluiten van den R aad van 

Oud-Vossemeer t e vernietigen we1sens strij d 
met het algemeen belang. 

Onze Minist er van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoerinu van dit be
slui t, dat in het Staatsblad zal w<mÎen geplaatst 

en waarvan afschrift za l worden gezonden aan 
den R !l.ad van State . 

's-Gra venhage, den 19d en J an uari 1927. 
WI LH ELMINA. 

De .Minister van A rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUïNE . 

De .Minister van B innenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1927.) 

19 J anuari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
W erkfnrens. 
Een weide, bestemd voor de uitoefening 

van een veebedrijf kan 'niet worden aange
merkt als een vast e inrichting in de~ zin 
van art. 244a lid 1, 3°. der Gemeentewet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep, ingest eld door 
C. F . M. Cortvriendt t e Ter Neuzen t egen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 11 Juni 1926 n°. 27 l • Afdeeling, op het 
bezwaarschrft t egen zijn aanslag als werkforens 
in de gemeenteJijke inkomst enbelasting over 
het belastingjaar 1925/26 t e Hoek; 

D n R !l.ad van Stat e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoor d, advies van 
10 November 1926, N°. 1001 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Fina nciën van 14 J anua ri 1927, n°. 117, a fdee
ling Directe Belastingen ; 

Ove rwegende rlat C. F . M. Cor tvriendt te 
Ter Neuzen over het belastingjaar 1925/26 
als werkforens in de gemeente H oek is aange
slagen; 

dat , nadat hij tegen zijn aanslag bij Gede
puteerde Staten van Zeeland bezwaren had 
mgebracht, d it College bij besluit van 11 Juni 
1926 den aanslag heeft gehandhaafd uit over
weging dat C. F . .M:. Cor t vriendt blijkens zijn 
eigen mededeeling, welke ove reenstemt 'met 
de door de colleges van Burgemeester en 
Wethouders onder8cheidenlijk van Hoek en 
Ter Neuzen ver8trekte inlichtingen, van beroep 
veehouder is en eigenaar, alt hans bezitter, 
van een onder de gemeente Hoek gelegetJ weide, 
waarin hij het vee, waarn hij handel drijft , 
gedurende ongeveer 6 maanden van het jaar 
laat loopen ; dat deze weide, in verband met het 
beroep, hetwelk hij uitoefent, beschomvd 
moet worden als een vaste inrichting, als be
doeld in art. ?44a, l • lid , 3° der Gemeentewet, 
aangezien hij a ldaar de voor zijn handel be
stemde goederen , i. c. het door hem gekochte 
en weder te verkoopen vee, t usschen het tijd
stip van aankoop en da t van wederverkoop 
opbergt gelijk een andere handelsman zijn 
handelswaren opslaat in een pakh.uis of berg
plaats ; dat hij bovendien op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar in de gemeente van 
aanslag aanwezig is geweest tot ui toefening 
van zijn berlrijf van veehandelaar in de boven
bedoelde vaste inrichting ; 

dat van dit be8luit de aangeslagene bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
meent, dat deze weide, hoewel door hem aange
legd speciaal voor de uitoefening van zijn be
roep, niet is een vaste inricht ing in den zin der 
wet , aangezien daaronder moet worden ve r
~taan een gebouw, waarin een beroep of bedrijf 
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kan worden uitgeoefend, of althans een in
richtin!I, welke in verband staat met een 
de rgeliJk gebouw ; dat deze opvatting ook 
strookt m et de voorbeelden, genoemd in art. 
244a der Gemeentewet, waar genoemd w-:i rden 
ka ntoor, winkel of werkplaats; 

O. dat C. F. M. Cortvriendt te 'Ter Neuzen 
weliswaar a ls bezitter de · beschikking heeft 
over eene in de gemeente Hoek gelegen weide, 
b estemd voor de uitoefening van zijn bedrijf, 
d och dat deze weide niet kan worden aange
m erkt als een vaste inrichting in den zin van 
art" 244a, lid l , 3°. der Gemeentewet ; 

da t C. F. M. Cortvriendt evenmin op meer 
~:!an 90 dagen van het belastingjaar 1925/26 
m d e gemeente H oek is aanwezig geweest 
tot ui toefening van zijn beroep in zoodanige 
vaste inrichting ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het be treden be Ju.i t 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland, den aan 
C. F. M. Cortvriendt in de gemeente H oek 
opgelegd en aanslag a ls werkforens over het 
belastingjaa r 1925/26 te vernietigen. 

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. 

's-Gravenhage, den 19 J anuari 1927. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

(B.) 

20 Januari 1927. BESUITT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsb/,ad van de op 
23 October 1926 t usschen den Nederland
schen Gezant t e Brussel en den Belgischen 
M!nister van, Buitenlandsche Zaken ge
wisselde nota s, betreffende d e wederzijd
sche overbrenging van verzoeken om rechts
bijstand op het gebied van ongevallenve r
zekering (Staatsblad 1922, no. 435). S. 15. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Brussel 

en den Belgischen Minister van Bu.itenlandsche 
Zaken op 23 October __ 1926 gewisselde nota's, 
betreffende de wederz1Jdschè overbrenging van 
verzoeken om rechtsbijstand op het gebied van 
ongevallenverzekering, van welke nota' een 
afdruk en eene vertaling bij dit Be lu.it zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen llfiniste r van 
Buitenlandsche Zaken van den 13den J anua ri 
1927, Directie van het Protocol, no. 1249; 

H ebben goedgevonden èn verstaan : 
b doelde nota's en de vertalingen daarvan te 

doen bekend maken door de plaatsing van dit 
Bes luit in het Staatsi)lad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen t en deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 20sten J anuari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAM KARNEBEEK. 

(U,-tgeg . 8 Febr. 1927.) 

L ÉGATION DE PAYS-BA 

Bruxelles, Ie 23 octobre 1926. 
Monsieur Ie l\finistre, 

J 'ai l'honneur de confirmer à Votre Excel
lence ~ue _Ie Gouvernement néerlandais accepte 
ce qm smt: 

1°. les dcmandes d 'assistancc judiciaire pré
vues à l 'article 6 de la convention relative aux 
accidents de travail, conclue à La H aye le 9 
février 1921, entre Ie Gouvernement beige et 
Ie Gouvernement des P ays-Bas, seront doréna
vant, conformément à l'article 9, 4e alinéa de 
la convention de L a Haye du 17 juillet 1905, 
sur la. procédure ei vile. adressées directement 
par l'autorité compétente de chacun des deux 
pays à l'autorité judiciaire de l 'autre, soit en 
Belgique, Ie juge de paix dans le ressort duquel 
l'exécution doit avoir lieu, aux P ays-Bas Ie 
président du "Raad van Beroep voor de 'on
gevallenverzekering" dans Ie ressort duquel 
l'exécution doit avoir lieu. 

2°. Ce mode de transmission sera applicable 
à partir du 15 novembre 1926. 

J e saisis volontiers cette occasion, Monsieur 
le Ministre, de Vous réitérer l'assurance de ma 
plus haute considération. 

VA VREDENBURCH. 

Son Excellence Monsieur EMILE VANDERVELDE 
Ministre des Affaires Etrangères, à Bruxelles'. 

MINISTËRE DE 
AFFAIRE ÉTRANG ÈRE 

Bruxelles, Ie 23 octo bre 1926. 

Monsieur Ie Ministre, 

J 'ai l 'honneur de confirmer à Votre Excel
lence que le Gouvernement belge-accepte ce qui 
SUit: 

1 °. l~s , demandes d'assistarice j udiciaire 
prévues_ a I art10le 6 de la convention relative 
a ux acc1dents de travai l, conclue à La H aye Ie 
9 février 1921, entre Ie Gouvernement beige 
et le Gouvernement des Pays-Bas seront doré
navant, conformément à l'article 9 4e a linéa 
de la convention de La_ ~aye du' 17 juillet 
19Cw, sur la procédure c1vile, adressées direc
tement par l 'autorité compétente de chacun 
de~ deux pays à l 'a~torité judiciaire de l'autre, 
soit en Belg1que Ie Juge de paix dans Ie ressort 
duquel l 'exécution doit avoir lieu aux P ays
Bas, Ie président du "Raad van Beroep voor 
de ongevallenverzekering" dans Ie ressort 
cluquel l'exécution doit avoir lieu. 

2°. Ce mode de transmission sera applicable 
à partir du 15 novembre 1926. 

D 'autre part, je prends acte que pa r Sa 
lettre en date de ce jour, Votre Ex~ellence a 
marqué l'accord du Gouvernement de la Reine 
sur ces disposition . 

J e saisis cette occasion, Monsieur Ie Ministre 
de renouveler à Votre Excellence l'a suranc~ 
d e ma haute considération. 

E. V ANDERVELDE. 

Son Excellence Monsieur le Jonkheer VAN VRE
DENBURCH, Ministre des Pays-Bas, à Bruxelles. 
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VERTALINGEN. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDEN. 

Brussel, den 23sten Oct. 1926. 
Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te bevestigen, 
dat d e N ed erlandscb e R egeering het volgende 
aanvaardt: 

1°. de verzoeken om rechtsbijstand, bedoeld 
in art. 6 van het verdrag betreffende onge
vallenverzekering, gesloten te 's Gravenhage op 
den 9den F ebruari 1921 tusschen de Belgische 
R e0 eering en de Nederlandsche R egeering, 
zu!Îen voortaan, overeenkomstig art. 9, 4de 
a linea, van het H aagsch Verdrag van·17 Juli 
1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 
door de bevoegde overheid van elk der beide 
landen rechtstreeks aan de rechterlijke overheid 
van het andere land worden gericht, zijnde dit 
in België de juge de paix, in wiens ressort de 
uitvoering moet plaats hebben, in Nederland 
de president van den R aad van Beroep voor 
de ongevallenverzekering, in wiens ressort de 
uitvoering moet plaats hebben. 

2°. Deze wijze van overbrenging zal toege
past worden van 15 November 1926 af. 

Gaarne maak ik van deze gelegenheid ge
bruik, Mijnheer de Minister, om U de her
nieuwde verzekering mijner meeste hoog
achting aan t e bieden. 

VAN VREDENBURCH. 

Zijner Excellentie den H eere EMILE V ANDER
VELDE, .111 inister van Buitenlandsche Zaken, 
te Brussel,. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Brussel, den 23sten October 192{). 
Mijnheer de Gezant, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te bevestigen, 
dat de Belgische R egeering het volgende aan
vaardt: 

1°. de verzoeken om rechtsbijstand, bedoeld 
in art. 6 van het verdrag betreffende ongeval
le'lverzekering, gesloten te 's Gravenhage op 
9 Februari 1921 tusschen de Belgische R egee
ring en de Neder1andsche R egeering, zullen 
-.roortaau, overeenkomstig art. 9, 4de alinea, 
vun het H aagsch Verdrag van 17 Juli 1905 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, door 
de bevoegde overheid van elk der beide landen 
rechtstreeks worden gericht aan de rechterlijke 
overheid van het andere land, zijnde dit in 
België de juge de paix, in wiens ressort de uit
voering moet plaats hebben, in ederland de 
president van den R aad van Beroep voor de 
ongevallen verzekering, in wiens ressort de uit
voering moet plaats hebben . 

2°. Deze wijze van overbrenging zal toege
past worden van 15 November 1926 af. 

Anderzijds neen, ik er akte van, dat Uwe 
Excellentie bij haren brief van heden d e in
stemming van de R egeering der Koningin ten 
aanzien van deze bepalingen heeft kenbaar 
gemaakt. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijn
heer de Gezant, om u de hernieuwde verzekenng 
van mijne hoogachting aan te bieden . 

E. VANllERVELDE. 

Zijner Ei-cellentie den Heere Jhr. VAN VREDEN
BURCH, Gezant der .Veder/,anden, te Bru,•sel. 

21 Januari 1927. BESLU IT tot nadere vast
stellin~ van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot w ering 
harer uitbreidin_[ en gevolgen. S. 16. 

WIJ WI LHELMI1'IIA, F.NZ. 
Overwegende, dat Ons Beslu;t van 2 F ebruari 

1926 (Staatsbladn°. 17) op 28 Februarill927 op
houdt te werken en nader buitengewone maat
regelen noodzakelijk zijn tot afwending der 
pokken en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid , H andel en Nij verheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 4. November 1926, n°. 
1749 H , afdeeling Volksgezondheid, van 16 No
vember 1926, n°. 119, afdeeling Invoerrechten 
en van 23 November 1926, n°. 4913, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 A]Jril 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet vau 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
28 December 1926, n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 7 Januari 
1927, n°. 2000 H, afdeeling Volks~ezondheid, 
van 13 Januari 1927, n°. 159, afdeelmg Invoer
rechten, van 18 ,Januari 1927, La . K, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
A lr7emeene bepalin1en. 

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 (Staal,0blad n°. 13'l), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatablad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad no. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
no. 166), 21 Juni 1901 (Staatablad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staat , blad no. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 165), 26 Juli 1918 (S taatsblad n°. 492) en 
27 November 1919 (S taatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalin$en op pokken toepasselijk zijn, 
en de herinnermg van de ingezetenen daaraan 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege Onzen 
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 tel' zake- van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 
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3. E en ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoeden, da t bij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeest er of den 
mees t nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie . 

Deze verplichting rust· in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geëm
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per 
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden, dat 
zij door die ziekte besmet zijn, of de besmetting 
op anderen kunnen overbrengen, de door hem 
noodig ge>Lchte maatre~elen van onderzoek, 
afzonètering en ontsJI1ettmg te doen t oefasssen, 
en hen naar eene openbare inricht ing o andere 
verblijfplaats voor de opneming beschikbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenko.nstig de verklaring van 
den behandelenden geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
be<loelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht, zich aan die maatregelen t e 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 krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
i;egelen van afzondering, deswege schadeloos
st.elling verleent, wordt door den Staat aan de 
gemeente eene bijdrage verleend van vijftig t en 
honderd in de uitgaven voor die schadeloos
stelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vatba re 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pokken voorkwam, a.nders 
dan met inachtneming van de door hem t e 
geven voorschriften, t e verbieden. 

6. In spoedeischende geva llen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeest er aan 
dezen onmiddellijk t e doen t oekomen of t en 
gebruike af t e staan tot hunne inrichting be
hoorend 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 ongerlierte - , of 
voor vervoer van besmette goederen of voor
wer:iien . • 

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 a r
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapst eden 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 
o-eneeskunclige met het houden van toe?;icht op 
de in het eerste Ed van dit artikel bedoelde per
sonen belast is, zijn dezen verplicht dien ge
neeskundige bij zich t e ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, t e verschaffen, t enzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laat ste vijf <l agen niet 
in eene met pokke besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
a dvies van den ambtenaar van het Staatstoe
zicht op de volksgezondheid , de µersoneu, die 
tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, en 
van wie niP. t blijkt, dat zij met goed gevolg 
of meer. clan eens de koepokinenting hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
(va riolae) hebben geleden, t en spoedigste in 
de gelegenheid t e stellen t e worden ingeënt . 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), dmagt de burgemee~ter zorg voor zoo 
ruim nwgelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaa tsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op 
de ~ebruikelijke wijze, o.m. ook door mede
deelmg in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De burgemeest er doet van hetgeen door hem 
t er bestrijding der pokken of van ve rdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, t en 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK IL 
Van het toezicht op landverhnizers en 

dergelijken. 
8. 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 : a. landloopers en zigeuners 
(bohémiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten, clan na ge11eeskundig onderzocht 
t e zijn en zoo noodig, na ontsmetting der klee
deren en reiniging der parsonen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet t oegestaan, 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 Nij 
verheid, van Financiën en van w ·aterstaat 
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 
ben aan t e wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de N edPrlandsch~ S taatswurant ge
plaatst t enminste één dag, voord~,t zij in werking 
treden. 

9. H et onderzoek geschiedt aa.n het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vori g artikel bedoeld e per
sonen aankomen, door eenen geneeskundige, 
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die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 10, t l 
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 Accijn
zen, 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 verschijnselen vertoonen, welke·doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kum1en voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens rloor 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid vastgesteld model, vermeldende dat 
zij, Nederland binnengekomen, geen ziekte
verschijnselen vertoonden, welke het bestaan 
van pokken deden vermoeden. 

12. Personen, tl.ie door den geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden, worden 
onverwij ld, met inachtneming van artikel 9 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
overgebracht naar eene door den burgemeester 
der grensgemeente, waarin het onderzoek plaats 
heeft, volgens artikel 20 van dit besluit aan te 
wijzen inrichting voor verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekte, en daar afgezonderd 
en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, 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 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. 
13. 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 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 l ste 
lid wor<len niet toegestaan, dan met inacht
neming va,n d_e 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 !id van dit artikel, in Nederland slechts 
worden toegelaten over de gerueenten, langs de 
wegen en Jllet de treinen, daartoe door hen aan 
te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, landstreken en plaatsen, weg:cn 
en treinen, worden in de N ederlarulsche Staats
wnrant geplaatst ten minste één dag, voordat 
zij in werking t,reden. 

g 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, ~ebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen !i.Jf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiëu aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, h,1iden, bontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, nit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen w01'den door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscovrant t er algemeene 
kennis gebracht. 

15. Een irder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht, 
daarvan onverwijld kennis te geven ai.n den 
burgemeester of den meest nabü zijnden amb
tenaar van Rijks- of gem~entepolitie of van 
's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzo1?:der __ op 
houders van vervoermiddelen en daarb1J gef'm
ployeerden. 

Óp de goederen, van welke, niettegens~aai:ide 
daarvan in -, door- of vervoer verboden 1s, m-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderwor
pen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo i,ersonen
als goederenwagens), uit het buitenland 1::innen
komende, worden aan de grenzen ruet a3:nge
houden, behoudens dat wa~ens, waann l\)ders 
aan pokken, of ;personen, die verdacht worden 
aan pokken te liJden, of waarin besmette of van 
besmetting verdacht.e goederen aangebracht 
zijn, - indien de gene~skundige het nood1g 
oordeelt -, van den trem worden gehaakt en 
op de wijze door den geneeskundige v:oorge
schreven, worden ontsmet en zoo nood1g van 
ongedierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoerleren van J!ersoren, 
al bedoeld in de artikelen 8 en 13, z1Jn onder
worpen 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 ontsmettmg 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
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eigenaars op hunne kosten door den burgemees
te r nagezonden. 

19. Koopmans- en an<l.ere 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 bepali111.1en. 
20. De burgemeester van elke grens<>e

meente, als in a rtikel 8 en artikel 13 van ~it 
besluit is bedoeld, zorgt , zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen des
kundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de a r
tikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde perso
nen, lijdende aan of verdacht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken "\7an 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 op
zicht bij het onderzoek, de a fzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte -, of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 8, 13, 18 en 19 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onschade
lijk maken van besmet of van besmetting ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van ~emeentewege tot stand gebracht t er vol
doenmg aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rjjks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en a lle geëmploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun rlienst het toelaat, ver 
pli r.ht, met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit 
voering van de miiatregelen, welke de krachtens 
artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kundigE> heeft voorgeschreven t en aanzien van 
het ond erzoek, de afzondering, de ontsmet t ing 
- waaronder is begrepen het onschadelijk 
maken van besmet of van besmetting verdacht 
ongedierte -, de behandeling en verpleging en 
het vervoer van personen of van goederen . 

Onverminderd liet. bepaalde in ar t ikel 3, zijn 
conducteurs van eiken trein of elke tram, die 
uit het buitenland binnenkomt, verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of de tram aan het station, 
kennis t e geven van de verdachte verschijn e
!en, die ziJ bij personen, als bedoeld in de a r
tikelen 8 en 13, hebben waargenomen, en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
den trein of de tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatba re voorwerpen. 

22. De kost,en, vallende op de maatregelen, 

voorgeschreven in de artikélen 9, 11, 12, 1::1, 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 uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid of 
de ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaat s 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 
tramwegonderneming met zijn advies t er zijde, 
wanneer zij di t behoeven bij dP uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wer jng 
of bestrijd ing der pokken. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd a rtikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan 
den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid. 

§ 5. Van het scheepvaart,;erkeer. 

24. Onze Minist er van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciën en van \Vaterstaat , tot wering van de be
smetting van pokken, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toe passing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de a rtikelen 8 
tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit 
besluit. 

25. Aan elke der door Onze Ministers van 
Arbeid, H andel en Nij verheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs va rende schepen en hunne op
varenden door een of meer geneeskundigen, die 
da-artoe door Onzen Mini~ter van Arbeid. 
H andel en Nijverheid, met t oekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlanilsch; S taatsrm.1-
rant geplaat st t en 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 pokken bevoegd, t en 
koste van rle gemeente geneeskundig toezicht 
t e doen houden op de opva renden van de in de 
gemeente vertoevende vaart uigen. De personen, 
waarop dit t,oezicht wordt uitgeoefend, zijn ver
plicht zich daaraan t e onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 311), word t elk schip, va rende 
langs of aan komende aan eene der in a rtikel 25 
van dit beslui t bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
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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 
der wet van 4 Decemt>er 1872 (8taatsblarl no. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsl>lfl.d n°. 3<i ). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king staande midaeJen voor <le stipte naleving 
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 . 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonclerzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, me hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
t reff1>nd voorkomt. 

Indien het blijkt , da t het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit heeft ondergaan. kan hij het van i, erder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneesku'1dige, die het onderzoek 
verricht hee~, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
to nemen maatregelen, aan welk advies de our
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 laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken ~an besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens a rtikel 25 
der wet van 4 December 1~72 [Stants/Jlad n°. 
134) vastgesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van ge
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het laat te 
geval kunnen evenwel de opva renden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan pokken, noch ver chijn8elen 
van die ziekte t e vert-oonen, met t-oestemming 
van den met het onderzoek belasten genees
kundige, terstond onbelemmerd aan den wal 
worden toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den geneeskundige noodig 
wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, da t het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven. 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek relasten 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 t oestand 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 opva renden. 

Eene dergelijke verklaring word t ook door 
den geneeskundige afsegeven in het geval, be
doeld in het tweede hd van a rt ikel 27 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van eene vroegere verkla ring in de plaats 
kan treden. 

31. De burgemeester van elko gemeente, 
waarin eene plaat s ligt, a ls in a rt ikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt 1.00 spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar van 
het , taatst oezicht op de volksgezondheid of 
den krachtens. genoemd artikel aangewezen 
geneeskundiae, voor het personeel en het ma
terieel , 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. 

32. Op de krachtens a rtikel 25 van dit be
sluit aangewezen genec8kundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel ~3 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken amb
t enaar van Rijks- of gen...eentepolitie met hun 
advies t er zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wet telijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pokken. 

De ambteTJ a ren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat , verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoeld e genee kundi
gen voorgeschreven maatregelen. 

HOOF DSTUK III. 
8lo{be'P'-llingen. 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministere 
zijn 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 a ls 
zij zijn t-ot stand gekomen, te w\izigen of in te 
trekken. 

34. Wau in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het taatstc>ezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de Tn
spectenr, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het t oezicht op de handhav ing van de 
wettelijke bepalingen betreffende b esmette
lijke zrekten. 

35. Dit besluit, dat, t enzij het eerder wordt 
inget rokken, gedurende é(>n iaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
eer ten Maart 1927. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financiën en van Waterstaat zi.in 
hela t met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waa r 
van afschrift za l worden gezonden 9.an den 
Raad van State. 

's -GravenbaS?e, den 2l sten J anuari 19?7. 
WILHELMINA. 

De MiniPter van Arbeid, T-farulel en Ni;verhei·I, 
.J. R. 8LOTEMAKE& DE R RUÏNE. 

De Minister ran Finan•i;;n, DE G E E&. 
De Minister ,:an Watersta-11, H . v. D . V EGTF. 

(Uitgeg. 7 F fbr. 1927. ) 
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22 J anuari 1927. R ONDSCHRIJVEN van den 
M;nister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan Gedeputeerde Stat en 
der provinciën, betreffende : wachtgeld 
openba re onderwijzers. 

Bij de wet van 30 December 1920 (S. n°. 455) 
is a rtikel 30 der Lager-onderwijswet 1920 in 
dien zin gewijzigd, dat volgens de regelen van 
de rr in dat artikel bevolen algemeenen maatregel 
van bestuur de jaarwedde der hoofden van 
s cholen en der onderwijzers voor een deel kan 
b estaan uit eene t oelage of toelagen, welke een 
tijdelijk karakter dragen . Dientengevolge is 
onder laatstelijk genoten jaarwedde, bedoeld 
in a rtikel 51 , tweede lid. waarnaar het wacht
ge ld wo rdt, berekend, voor taa n te verstaan d e 
jaarwedde, met inbegr ip van alle t oelagen , 
welke kraoht,ens het Bezoldi,;,ing besluit Bur
g"rlijke Rijksambtenaren 1925 en krachtens 
de salarisregeling, der onderwijzers worden 
genoten. 

Oaaronder va.Jt dus niet de belooning volgens 
artikel 33 der Wet. 

In verband met deze verruiming van het 
beg .ip ,.jaarwedde' is wijziging noodig van de 
ge peoifioeerde opga ve der laatstelijk genoten 
jaarwedde, zooa!s die tot dusver door de ge
meentebesturen na9,r aanleiding van waohti:teld
aanvragen werd verstrekt . 

Het zal mij aangenaam zijn, voortaan bij 
Uw advies omtrent eene aanvraag om wacht
geld volgens artikel 51 der wet eene dergelijke 
gespecificeerde opgave , voorzien van eene 
verklaring van :Burgemeester en Wethouders, 
waaruit o.m. Llijkt, tot en met wolken datum 
de jaarwedde is of za l worden uitbetaald, te 
ontvangen in den vorm ~Is de b ij lage dezer 
aangeeft. 

Verder verzoek ik U er, als tot dusver, op 
t oe t ,; zien , dat bij het adres aanwezig zijn: de 
geboorte-akte van adressant(e); de huwelijks
akte, indien wachtgeld wordt gevraagd door 
eene gehnwde onderwijzereq ; nopens elke 
betrekking een afschrift van de RaadRl eslniten 
betreffend e benoeming en ontsla0 , zoo noodig 
aangevuld met- eene a fzonderlijke vermelding 
van het tijdst ip van ingang, en een staat van 
dienst. 

Ter voorkoming van oponthoud is het wen
schelij k op eene aanvraag om wachtgeld n iet den 
inspecteur of hoofdinspecteur van het lager 
onderwijs t e hooren . 

Door het bovenstaande is de aanschrijving 
van mijn ambtsvoorga.nger vart 1 Maart 1923, 
No. 1797, Afdeeling L.O.A. vervallen. 

VERKLARING. 

Burgemeester en \Vethouders van . ... . . 
verkla ren: 
dat ... .. ... in het bezit is van de volgende 

akten van bekaamheid en diploma's : 

<l ~t · hüizij 0 i~ {g~hu~d." ge~cÎi~icÏe~,· ~ng~h~~ci, 
weduwe, weduwnaar) dat hij /zij laatstelijk 

hoofd der b I h 1 
ondenvij zer(es) aan dê open a re agere s_c o~ 
te .. .. .... . . was/is en tot aan het t \)dst1p 
van ingang van het ontslag een jaa rwedde 
heeft ge?oten zooal hieronder is gespeci ficeerd , 
zal gemeten ' 

welke is/zal worden uitbetaald tot en met ... . 
. .. .. . 192 . .. 

. . den . .. .. . 192 
De Burgemeester, 

De Secretaris 

J aarwedde als onderwijzer zonder /met hoofd-
akte in gemeent.e 1 • klasse bij ... . . .. dienst-
jaren ... . . .. ... .. .. ... f 

Vermindering wegens diensttijd 
beneden den 21-jarigen leeftijd f 

Verhooging wegens het bezit van 
de akte(n) f 

hoofdschap . f 
" geplaa tst zijn 

aan eene ulo 
school (a rt . 3 
der wet) .. f 

Huwelijkstoesla~ (art . 20 van 
het Bezoldigmgsbesluit 1925) f 

----
f 

Vermindering met .... % om-

~~~ -~\ f!:!~~~e- ~~~~~r·t- ~o·t -~~ :: f 

Toelagen 

Totaal der jaarwedde f 
persoonlijke toelage, be
doeld in art . 27 van het 
bezoldigingsbesluit 1925 f 
Kindertoelage (ar t. 21 
Bezoldigingsbesluit 1925 f 

Te zamen f 

Behoor t bij schrijven van den Mini~ter van 
Onderwijs, KunsteP en Wetenschappen van 
22 Januari 1927, N°. 028, Afdeeling L.O.A. 

(B.) 

24 J anitari 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot vaststelling van 

een rooilijn is niet een besluit, dat recht
streeks de volksgezondheid betreft ; aan 
het nemen van dit besluit behoeft derhalve 
het hooren der gezondheidscommissie niet. 
vooraf te gaan. 

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

den Raad der gemeente Hillegom tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
18/21 October 1920, G. S. n°. __ 103, ~ aarbij 
goedkeuring is onthouden aan ZIJn beshnt van 
20 Augustus 1926 t ot vas·stelling van een rooi
lijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1927, n' . 15 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Arbeid, Handel en Nij verheid van 20 J anuan 
1927, n". 254 ll1/P-B.R. , Afd. Volksgezondhei5i ; 

0. dat de Raad der gemeente Hillegom op 
20 Auuustus 1920 heeft besloten de rooilijn 
voor d~n "Nieuwen vVeg•·, overeenkomstig het 
rapport van den gemeente-opzichter, vaRt te 
stellen op vijf Meter afstand uit het hart van 
dien weg en de rooilijn voor de H aarlemmer-
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straat overeenkomstig het rapport van den 
T echnisch Ambtenaar van den .ftijkswaterstaat 
en onder intrekking van het. besluit van 1 Fe
bruari 1910 vast te stellen op twintig Meter 
van de westelijke tramrails ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 18121 Oc
tober 1926 aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging dat volgens 
art. 33 der bouwverordening van Hillegom 
Burgemeester en Wethouders zich bij het aan
wijzen van de rooilijn, gelijk in een vorig art. 
' 30) bedoeld, houden aan de rooilijn P-n gelijk de 
Raad die voor elke straat heeft vastgesteld, 
t erwijl wanneer afwijking van de door den 
Raad vastgestelde rooilijn wordt gevraagd en 
de Raad dit wen chelijk acht, de Raad de te 
volgen rooilijn nader vaststelt; 

dat het t,er goedkeuring inge1.onden rooilijn
besluit dus beschouwd- moet worden als eene 
aanvulling van art. 33 der bouwverordening; 
dat hPt dus hier geldt een besluit betreffende 
de volksgezondheid, althans eene aanvulling 
van een besluit betreffende de volksgezondheid, 
zooals bedoeld b ij art. 14, lid l, der Gezondheids
wet, S. 1919, n9 • 784, hetwelk niet had mogen 
worden vastgesteld, dan nadat vooraf de voor 
de gemeente ingestelde Gezondheidscommissie 
was gehoord ; dat, nu Burgemeester en Wet
houders erkennen, dat de Gezondheidscom
missie in deze niet gehoord is, het ingezonden 
besluit om deze formeele reden niet voor goed
keuring vatbaar is ; 

dat de appelleerende gemeenteraad in beroep 
aanvoert dat de Ge,,mndheidscommissiën over 
raadsbesluiten tot vastst,elEng van rooilijnen 
niet behoeven te worden gehoord ; dat deze 
meening steun vindt in het verschil in redactie 
tusschen art. 6 der vervallen Gezondheidswet 
en art. 14 der thans vigeerende wet van dien 
naam, alsmede in de bij de totstandkoming 
van laatstbedoelde wet tusschen Regeering en 
Volksvertegenwoordiging ge"isselde stukken: 
dat immers het vervallen art. 5 de verplichting 
vestigde tot het inwinnen van het. advies der 
Gezondheidscommissiën op besluiten en ver
ordeningen van de gemeenteraden betreffende 
een aantal t en overvloede met name genoemde 
gezondheidsbelangen en dan nog eens ': ,,alle 
overige besluiten en verordeningen dier raden 
in het belang der volksgezondheid", terwij l het 
thans geldende art. 14 volstaat met de ver- · 
plichting tot het inwilllen van het advies ten 
aanzien van : ,,de besluiten van de ?,emeente
raden betreffende de Volksgezondheid ' ; dat uit 
dit redactie-verschil duidelijk blijkt - en wat 
nog bij de behandeling van de wet in de Eerste 
Kamer nader is bepaald - dat de oommissiën 
in het vervolg niet meer behoeven te worden 
gehoord oyer allerlei regelingen van onderge
schikt belang of van financieele strekking, doch 
alleen over groote zaken en over a lgemeene 
vraagstukken van gemeentebeleid op hygiënisch 
gebied; dat men, bij de uitlegging, die voor het 
vervolg aan het begrip "volksgezondheid" :moet 
worden gegeven de vaststelling van eene rooi
lijn moeilijk onder dat begrip rangschikken kan; 
dat Onze Minister van Arbeid - blijkens diens 
missive van 13 Maart 1922 aan het gemeente
bestuur van Hilversum -- eveneens van oor
deel is, dat het hooren van de gezondheids
commissie voor elke wijziging van eene rooilijn 
niet noodig is, daar immers de Gezondheidswet 

naar diens meening alleen bedoelt,, dat de ge
zondheidscommissies zullen worden gehoord 
over aangelegenheden, die rechtstreeks de 
volksgezondheid betreffen, terwijl dit van een 
rooilijn-besluit niet gezegd kan worden, even
min als van onderscheidene andere besluiten, 
waarover onder de vorige wet de gezondheids
commissie wel gehoord moest worden ; dat het 
hier dus niet ge ldt een besluit betreffende de 
Volksgezondheid, hetwelk niet had mogen 
worden vastgesteld, dan nadat vooraf de voor 
de gemeente ingestelde Gezondheidscommissie 
was gehoord ; 

0 . dat ingevolge art. 14, 1° lid, der Gezond
heidswet, S 1919, n°. 784, de bes luiten van de 
gemeenteraden betreffende de volksgezondheid 
niet worden vastgesteld, dan nadat, de Gezond
heidscommissie, voor de gemeente ingesteld, 
is gehoord; 

dat ook bl jjkens de geschiedenis der wet dit 
voorschrift alleen op die besluiten van gemeen
teraden toepasselijk is, die rechtstreeks de 
volksgezondheid betreffen ; 

dat ten aanzien van het besluit van den Raad 
der gemeente Hillegom van 20 Augustus 1926 
niet gebleken is, dat dit besluit rechtstreeks de 
volksgezondheid betreft ; 

dat mitsdien op dit besluit art. 14, l " lid, 
der Gezondheidswet , S. 19l!l, n°. 784 niet toe
passelijk is en aan het nemen van dit besluit 
het hooren der Gezondheid~commissie niet be
hoeft vooraf te gaan ; 

0. voort,s dat evenmin is gebleken, dat uit 
anderen hoofde de goedkeuring aan het raads
besluit- behoort te worden onthouden; 

Gezien de Woningwet en de Gezondheidswet 
S. 1919, n°. 784 ; 

Hebben goedgevonden en ver taan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 18/21 
October rn26, G. S. n°. 103, alsnog goedkeuring 
te verleenen aan het besluit van den Raad der 
gemeente Hillegom van 20 Augustus 1926 tot 
vaststelling van eene rooilijn. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver-
heid is belast, enz. (A. B.) 

24 Januari 1927. ARREST van den H oogen 
R aad. 

Van een juiste opvatting gaat de rechter 
uit, die overweegt, dat onder de personen 
in art. 1 onder a van het z.g.n. Bazenbesluit 
geen p ersonen zijn te verstaan, die gewoon 
door handenarbeid aan den bedrijfsarbeid 
plegen deel t e nemen, ook a l geven zij 
daarnevens eenige leiding aan het overige 
personeel - waaronder te ve rstaan is, 
dat hun gewone dagtaak met handenarbeid 
is gevuld. 
(K. B . 25 Nov. 1922, S. 635, art. 1.) 

Mrs. Jhr. de 'avornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort P- D Taverne . 

G. v. A., requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.-Recht
bank te Zwolle van den dertigsten September 
1926, waarbij, in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het K antongerecht te K ampen 
O_{l 28 Mei 1926 mondeling gewezen vonnis, 
hij ter zake van "als hoofd van eene onder-
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neming, waarin arbeid wordt verricht in een 
werkplaats, niet zorgen dat een arbeider in die 
inrichting, waar eene hem betreffende arbeids
lijst geldt, geen arbeid verricht tus~chen het voor 
hem op de lijst vermelde uur van einde en dat 
van aanvang van den dagelijk~chen werktijd -
zulks t erwijl tijdens het plegen van het feit nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 
overtreding van art. 74 (juncto 68 sub 8) 
Arbeidswet 1919 onherroepelijk is geworden " , 
met aanhaling van art. 83 lid 1 en 2 juncto 74 
lid 2 en 68 lid 8 der Arbeidswet 1919,- 23 en 91 
Sr., is veroordeeld t ot eene geldboete van vijf 
gulden en vijf dagen vervangende hechtenis. 
(Gepleit door Mr. W . de Gavere, advocaat te 
Amsterdam .) 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi : 
Schending of verkeerde toepassing van art . 

83 lid 1 en 2 juncto art. 74 lid 2 en 68 lid 8 der 
Arbeidswet 1919, art. 1 van het K oninklijk 
Besluit van 25 November 1922, S. 635, alsmede 
van de artt. 346, 359, 2de en 3de lid Sv. (nieuw) 
junctis de artt. 358, 2e lid en 350 van datzelfde 
wetboek, doordat de uit het vonnis der Recht
bank blijkende beslissing niet , althans niet 
voldoende, met redenen is omkleed, althans niet 
steunt op redengevende feiten of omstandig
heden tot het begaan van het feit : ,,als hoofd 
van eene onderneming waarin arbeid wordt 
verricht in een werkplaats niet zorgen dat een 
arbeider aldaar geen arbeid verricht tusschen de 
op de lijst vermelde uren " ; 

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

0. dat bij het bestreden vonnis t en laste van 
requirant is bewezen verklaard - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat den 
23sten Februari 1926, des namiddags circa 
3 ½ uur onder de gemeente Grafhorst in de bak
kersonderneming, waarvan verdachte het hoofd 
was, in een bij verdachte in gebruik zijnde werk
plaats, zijne bakkerij gevestigd Wijk I n°. 132 
arbeid werd verricht door den arbeider Gerrit 
Jan Stok, bestaande in het plat en met koekjes 
uit den oven halen en verdachte alzoo niet heeft 
gezorgd dat die arbeid alstoen niet werd ver
richt, zulks t erwijl op de in die werkplaats op
gehangen genoemden persoon betreffende en 
voor genoemde onderneming geldende arbeids
lijst als uur van einde van den dagelijkschen 
werktijd op dien dag voor genoemden persoon 
stond vermeld des namiddags 2 uur ; zulks bij 
herhaling, t erwijl nog geen twee jaren waren 
verloopen sedert eene door den K antonrechter 
te Kampen bij vonnis van 12 December 1924 
t egen hem uitgesproken veroordeeling wegens 
overtreding van het bepa.alde in art. 74 der 
Arbeidswet 1919 onherroepelijk was geworden; 

0. dat onder de gebezigde bewijsmiddelen 
voorkomen verklaringen van : 

verdachte, dat destijds in de hier bedoelde 
werkplaats een voor genoemde onderneming 
geldende arbeidslijst was opgehangen, waarop 
voor drie mannen boven 18 jaar als einde van 
den werktijd op Dinsdag was aangegeven twee 

uur des namiddags en als aanvang op Woensdag 
half zes des voormiddags ; dat de op gemelden 
Dinsdag 23 Februari 1926 in dienst zijner 
gemelde bakkersonderneming zijnde getuige 
Gerrit J an Stok een · der drie op voormelde 
arbeidslij st bedoelde mannen was ; Gerrit Jan 
Stok, dat bedoelde arbeidslijst vermeldde t e 
gel::len voor drie mannen boven 18 jaar en het 
arbeidsregist er vermeldde achter zjjn (getuiges) 
naam, dat de voor hem geldende arbeidsregeling 
was te vinden op de bovenbedoelde arbe dslijst, 
blad n°. 1 ; dat behalve getuige destijds twee 
mannen boven 18 jaar in voormelde bakkers
onderneming in dienst van verdachte waren ; 
dat hij geregeld in de bakkerij meewerkte ; 

0. dat de R echtbank voorts heeft overwogen 
dat zij hare beslissing, dat het t e laste gelegde 
door den verdachte is begaan, doet steunen op 
de feiten en omstandigheden in het vonnis als 
inhoud der gebezigde bewijsmiddelen mede
gedeeld; 

0 . dat de R echt bank het namens den ver
dachte gevoerd verweer als zoude genoemde 
Gerrit J an Stok behooren tot de categorie van 
personen genoemd in art. la van het K oninklijk 
Besluit van 25 November 1922, S. 635, heeft 
verworpen op de navolgende gronden : 

dat de Rechtbank geheel kan daarlaten de 
beantwoording der mede aangevoerde vraag of 
in het algemeen bij een kleinere bakkerij een 
bedrijfsleider kan optreden ; 

dat namelijk in het onderhavige geval, zooals 
door getuige Stok zelf is verklaard en door ver
dachte overigens ook is t oegegeven, deze Stok 
gewoon met beide andere gezellen meebakt en 
alle werk verricht, behalve dan het ruwste niet ; 

dat waar verder in confesso is, dat de ver
dachte voor den aanvoer en de aanschaffing der 
benoodigde materialen zorgt , de getuige Stok 
niet kan worden gezegd uitsluitend, of zelfs 
in hoofdzaak, met de leiding der bakkerij te zijn 
belast; 

dat onder de personen bedoeld in gemeld 
art. 1 sub a naar het oordeel der Rechtbank geen 
personen zijn te verstaan die gewoon door 
handenarbeid aan den bedrijfsarbeid plegen deel 
t e nemen, ook al geven zij daarnevens eenige 
leiding 'aan het overige personeel; 

0. nu wat het middel van cassatie betreft, dat 
waar de Arbeidswet blijkens art. 8 onder 
arbeiders verstaat, alle personen, die al of niet 
geregeld arbeid - in den zin van art. 1 dier wet 
- verrichten, de feiten en omstandigheden 
vervat in bovenstaanden inhoud van genoemde 
bewijsmiddelen zeer zeker redengevend zijn voor 
de beslissing dat genoemde Stok de nader aan
geduide werkzaamheden als arbeider verrichtte, 
zoodat, waar kan worden t oegegeven dat het 
verrichten van arbeid op zich zelf beschouwd 
het zijn van bedrijfsleider niet uitsluit, het 
slechts de vraag is, of het namens requirant 
gevoerd verweer, dat deze bedrij fsleider zoude 
zijn, in het bestreden vonnis op voldoende 
gronden is verworpen ; 

0. dat dit inderdaad het geva l is ; dat toch 
de R echtbank, waar zij overweegt dat onder de 
personen in voormeld art. 1 sub a bedoeld geen 
personen zijn te verst aan die gewoon door 
handenarbeid aan den bedrijfsarbeid plegen deel 
t e nemen, ook a,l geven zij daarnevens eenige 
leiding aan het overige personeel - waaronder 
dus t e ver3taan is dat hun gewone dagtaak met 
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handenarbeid is gevuld - uitgaat van een juiste 
opvatting van bedQeld wettelijk voorschrift ; 
dat de R echtbank voorts uit de daartoe aan
gevoerde omstandigheden heeft kunnen af
leiden, dat genoemde Stok niet als bedrijfsleider 
kan worden aangemerkt en de vraag of zij dit 
terecht deed niet in cassatie kan worden onder
zocht; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv.-Gen. 
Mr . B esier.J (N . J .) 

24 Januari 1927. A RREST van den H oogen 
R aad. 

Onder de in art. 74, 3 der Arbeidswet 
bedoelde pe rsonen zijn niet te verstaan het 
hoofd of de bestuurder zelf eener onderne
ming, doch enkel de daa rin werkzame 
a rbeiders . 

Da bepaling van a r t . 76, l der Arbeids
wet, dat onder bepaalde omstandigheden 
de wettelijke verplichtingen, aan het hoofd 
of den bestuurde r eener onderneming op
gele~d, geacht moeten worden door hem 
te zi1n nagekomen, bevat een zelfstandige 
regeling, welke toepassing van art. 51 Sr. 
uitsluit. 

(Arb.wet artt. 74 en 76.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eit b, Ort en Taverne. 

I. J. P. en D. t . W., requiranten van cassatie 
t egen een te hunnen last e gewezen vonJJis van 
de Arr.-Rechtbank t e Winschoten van den 
negen en twintigsten September 1926, waarbij 
zij ieder, in hooger beroep, na vernietiging van 
een vonnis van het K antongerech t t e Winscho
ten van 25 Maart 1926, wegens als hoofd en 
bestuurder van een onderneming n iet voldoen 
aan zijn verplichting om na te leven en t e zorgen, 
dat in zijne onderneming wordt nageleefd een 
voorschrift , gesteld bij een Algemeenen maat
r egel van bestuur t er uitvoering van de Arbeids
wet 1919, S. 624, gepleegd ten aanzien van 
24 personen, met toepassing van de artt. 1, 2, 8, 
74, 83, 100 der Arbeidswet 1919, S. 624, 23, 73, 
74 van het Arbeidsbesluit 1920, S. 694, 23, 91 Sr., 
zijn veroordeeld tot 24 geldboeten elk van 
f 0.50 en een vervangende hechtenis van een dag 
voor elke boete. 

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

Jhr. Feit h ; 
Gelet op de namens den eersten requirant 

ingediende schriftuur ; 
Gehoord den Advocaat -Genéraal Be~ier , 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, st rekkende tot, enz. ; 

0 . dat , noch bij de aanteekening van het 
beroep, noch naderhand, doo~ of vanwege den 
tweeden r equirant eenige gronden voor dat 
beroep zijn aangevoerd, en dat er ook geene zijn 
gevonden, waarom het beklaagde vonnis te 
zijnen aanzien ambtshalve zoude behooren te 
worden gecasseerd ; 

En ten aanzien van het beroep van den eersten 
requirant: 

O. dat bij het bestreden vonnis, met qua li-

ficatie en strafoplegging als voorzegd, als be
wezen is aangenomen, dat in de gemeente 
Oude Pekela op 16 December 1925, des namid
dags t e ongeveer 1 uur 5 minuten door een 
24-ta l met name genoemde vrouwen en jeugdige 
personen de achter ieders naam genoemde, voor 
haar en hem weinig lichaamsbeweging vorde
rende arbeid is verricht in een werklokaal, 
waarin bij de toen heerschende koude weers
gesteldheid de t èmpera tuur minder dan 10 ° 
Celsius bedroeg, zijnde dat werklokaal niet tot 
t en minste 10 ° Celsius verwarmd geweest, zijnde 
die a rbeid door die personen onder die omstan
digheden daar toen verricht in de fabriek of 
werkplaat s van de onderneming der Naamlooze 
Vennootschap Machinale Spinnerij en Touw
slage rij "de Volha rding" , zijnde besloten of open 
ruimten, waar anders dan uitsluitend ten be
hoeve van een daar gevestigde huishouding 
placht gewerkt te worden aan of t en behoeve 
van het vervaardigen van touw of touwwerken, 
van welke onderneming requiranten waren 
hoofden en bestuurders, hebbende requirant en 
niet gezorgd, dat in die onderneming die a rbeid 
door genoemde personen onder die omstandig
heden niet werd verricht in strijd met het bij en 
krachtens de Arbeidswet 1919, S. 624, be
paalde ; 

0 . da t de R echtbank daarbij - naar aan
leiding van het door den requirant P . gevoerde 
betoog, dat t egen hem geen straf kon worden 
uitgesproken, daar hij is aangesteld als com
mercieel directeur der N. V. ,,Machina le Spin
nerij en Touwslagerij " de Volha rding" , t erwijl 
zijn medeverdachte t echnisch directeur dier 
vennootschap is, zoodat de t elastegelegde over
tredingen buiten zijn, P. 's toedoen zijn gepleegd 
- overwoog dat , wat daarvan ook zij, de Ar
beidswet 1919, S. 624 bepaalde verplichtingen 
oplegt aan hoofden en bestuurders van onder
nemingen zonder onderscheid en art. 51 Sr. 
daartegenover, als een algemeen voorschrift 
t egenover een bijzonder, toepassing mist ; 

0. da t requirant bij zijne t egen deze beslissing 
gerichte schriftuur als middel van cassatie 
heeft voorgesteld : 

,,Schennis van de art t. 23, 91 Sr., 74 lid 2 en 3 
de r Arbeidswet 1919, S. 624, 51 Sr. en 76, l e lid 
der Arbeidswet 1919", - en t er ondersteuning 
daarvan heeft aangevoerd : 

1°. dat, - vermits de naamlooze vennoot
schap "Spinnerij en Touwslagerij "de Vol
ha rding" te Oude Pekela door twee directeuren 
word t bestuurd, van wie de requirant, die 
blijkens de dagvaarding ook nog hoofd of 
bestuurder van eene andere onderneming, name
lijk een ka8siersbedr \j f, is, krachtens de Statuten 
tot eenige en ui tsluitende taak heeft te zorgen 
voor het administratief, commercieel en fiuan
cieel beheer de r voornoemde naamlooze ven
nootschap en hij mitsdien geen deel neemt aan 
den bedrijfsarbeid in hare fabriek, - vol$ens 
art. 74 lid 3 der Arbeidswet 1919 te ziJnen 
aanzien niet geldt de verplichting, waarvan hem 
de n iet-nakoming t e laste is gelegd ; 

2°. dat hij ingevolge a rt .. 51 Sr. van a lle rechts 
vervolging had behooren te zijn ontslagen, wijl 
in de fabriek alles geschiedt of niet gesclüedt 
buiten requirant's toedoen ; dat d it alles alleen 
zijn mede-directeur aangaat , terwijl requirnnt 
er zich zelfs niet mee mag bemoeien en voor hem 
dus ook geen sprake kan zijn van cene " ver -
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plichting", a ls in art. 76, l e lid der Arbeidswet 
bedoeld; 

0 . aangaande d e eerste grief : 
dat, - daa rgelaten dat deze in verschillende 

opzichten feite lijken grond lag mist, daar uit 
het bestreden vonnis niet blijkt, dat requirant, 
behalve direct eur der Naamlooze Vennootschap 
Machinale Spinnerij en Touwslagerij "de Vol
harding", mede hoofd of bestuurder van een 
kassiersbedrijf is, en evenmin dat hij krachtens 
de Statuten der eerstgenoemde vennootschap 
tot eenige en uitsluitende taak heeft voor baar 
administratief, commercieel en financieel beheer 
te zorgen, - deze grief niet tot cassatie kan 
leiden, wijl onder de in artikel 74.3 der Arbeids
wet 1919 bedoelde "personen" niet zijn te 
verstaan het hoofd of de bestuurder zelf eencr 
onderneming, doch enkel de daarin werkzame 
arbeiders en de omstandigheid, dat requirant 
eenerzijds geen deel aan den bedrijfsarbeid zou 
nemen en anderzijds ook van eene andere onder
neming het hoofd of de bestuurder zou zijn, hem 
dus niet van de hem bij a rt. 74, 2 opgelegde ver
plichting zou ontheffen ; 

0. dat ook de tweede grief, - in zoover 
daarbij wordt uitgegaan van de stelling, dat 
requirant zich met de werkzaamheden in de 
fabriek niet mag bemoeien, - in de bestreden 
uitspraak geen feitelijken grond.~lag vindt, 
t erwijl zij voor het overige is ongegrond ; 

dat immers de bepaling van a rt. 76, 1 der 
Arbeidswet 1919, dat onder bepaalde omstandig
heden de wettelijke verplichtingen, aan het hoofd 
of den bestuurder eener onderneming opgelegd, 
geacht worden door hem te zijn nagekomen, eene 
zelfstandige, buiten die van art. 51 Sr. staande 
regeling bevat en toepassing van laatstbedoeld 
wetsartikel t en deze derha lve is uitgesloten, 
terwijl ook art . 76, 1 voornoemd niet toepasselijk 
is, daar de omstandigheden, waarop requirant 
zich blijkens het bestreden vonnis t e zijner 
bevrijding voor de R echtbank beriep, in geenen 
deele aan d e bij die bepaling gestelde eischeu 
voldoen; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv. -Gen. 
ltfr. B esier/. (N. J.) 

24 J anuari 1927. ARREST van den Hoogen 
R !i.ad. 

Bij localiteiten, voor welke vergunning 
is verleend aan een ander dan aan hem, 
die het toedienen of verstrekken toelaat, 
is van overtreding van art. 50, I. ll 0 • der 
Drankwet ~!echts sprake, indien ten 
aanzien van laatstgenoemde door wettige 
bewijsmiddelen - waarvan de inhoud in 
de uitspraak vermeld moet worden - is 
komen vast t e staan, dat hij geen vervanger 
of zetkast elein van laatstgenoemde is. 

(Drankwet art. 110 .) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Taverne. 

M. P. T., requirante van cassatie tegen een 
te baren laste -gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank t e Maastr'cht van den acht en 
t.wintigsten September 1926, waarbij zij in 
hooger beroep, na vern;etiging van een mon-

deling vonnis van h"t Kantongerecbt, te Sittard 
van 25 Juni 1926, wegens in zijne voor het 
publiek t oegankelijke localiteit, waarvonr niet 
de vereischtP vergunning is verleend, toelaten, 
dat sterke dra nk toegediend en verstrekt wordt, 
met toepassing van art. 50, sub 11, juncto 3° 
dn Drankwet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf i;ulden en eene ver
vangende hecht-enis van viJf dagen, gepleit door 
Mr. S. van Oven, ad,•ocaat te 's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers!A.g van den Raadsheer 

Jhr. Feith ; 
Gelet op de middel1-n van cassatie namens 

de reqnirante voorgesteld bij pleidooi : 
1. Schencling van de artt. 358, 350, 42/; S v. , 

in verband met de artt. 24 en 50 der Drankwet, 
daar het .vonnis der Rechtba nk nit>t mat 
redenen is omkleed ten aanzien van de om
standigheid, dat zij aldaar heeft toegelaten dat 
zonder de vereischte vergunning door hare 
zuster C. M. Tbewi sen eene hoeveelheid jenever 
toegerliend, verstrekt en verkocht is geworden ; 

2. Enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis, met quali

ficatie en strafoplegging als voorzegd, bewezen 
is verklaard, dat de requirante op 27 Maart 1926, 
des voorrniddags circa elf uur, te Geulle, in 
eene vo01 het publiek toegankelijke localite;t 
van de door haar aldaar aan den 8nijdnsbtrg 
N°. 160, gehouden herberg, heeft toegelaten, 
dat zonder de vereischte vergunning tot verkoop 
van sterken drank in het klein door hare bij haar 
inwonende zuster Carolina Maria Thewissen in 
die voor het publiek toegankelijke loca!iteit 
aan A. J. van Hoof eene hoeveelheid jenever 
in een glaasje, inhoudenr!e minder dan 10 liter, 
toegediend, verstrekt en verkocht is gewor
den; 

dat de Rechtbank daarbij naar aa nleiding van 
requirantes vnweer, dat zij is zetkastelein van 
den vergunninghouder Roebroek, overwoog: 
dat requirante in gebreke is gebleven dit aan
nemelijk te maken en de R echtbank integendeel 
van oordeel is, dat, nu ter terechtzitting is 
gebleken, dat de verhouding van requirante 
tot den vergunninghourler in )faart H!26 hierin 
bestond, dat zij ht>m j1tarlijks f 80 voer de 
verf!unning te betalen had, terwijl de ver
gunninghouder zich feitelijk met de uitoefening 
van het bedrijf van vergunninghouder niet 
meer bemoeide, requirante moet geacht worrlen 
het bedrijf van vergunninghouder zelfstandig 
te hebben uitgeoefend; 

0. dat bij het eerste middel terecht tegen 
deze beslissing wordt opgekomen ; 

dat immei s het toelaten, dat in zijne localiteit 
st,erke drank wordt toegediend of verstrekt, in
aevo]ae art. 50, I, 30_ en 11°. der Drankwet 
~lecht';; strafbaar is, indien voor die loçalitèit 
"de vereischte vergunning", dat is de bij de wet 
vereischte vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein, niet is verleend : · 

dat blijkens ar~. 2 , alinea l , 2°. de vergun
ninghouder zich echter in de uitoefening van 
zijn bed.r\jf mag laten vervangen, zij het d!tt 
hij dan soms zekere bepalü1geu heeft in acht 
te nemen, en voormeld art. 50, I. 11°. dus 
toepassing mist, indien voor de localiteit, waarin 
de sterke cl.rank is toogediend of verstrekt, wel 
vergunning is vlc\rleend en de vergunninghouder 
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zich door een ander, die de hanr1eling heeft 
toegeiaten, heeft doen ven·angen ; 

dat hieruit volgt, dat bij localiteit,en, voor 
welke vergunning is verleend aan een ander 
dan aan hem, die het toedienen of verstrekken 
toelaat, van overtreding van art. 50, I, 11°. 
slechts sprake is, indien ten aanzien van laatst
genoemde door wettige bewijsmiddelen is 
komen vast te staan, dat hij geen vervanger of 
zet.kastelein van eerstgenoemde is ; 

dat in verband hiermede aan requirante's 
opgave: ,, ik ben zelf niet vergunning houdster 
tot verkoop va.n sterken drank in het klein in 
mijne herberg", - het eenige bewijsmiddel, 
dienaangaande voorkomende in het bestreden 
vonnis, - geen voldoende bewijs kon worden 
ontleend om tegenover requirante's bewering, 
dat zij zetkastelein van den vergunninghouder 
Roebroek was, het t,e1'tstegelegde gemis der 
., vereischte vergunning" te sta ven ; 

dat de Rechtbank nu nog wel, als voorzegd, 
op de "ter terechtzitting gebleken" feiten, dat 
requirante aan voornoemden vergunninghouder 
jaarlijks f 80 vo0r de vergunning ~ l;etalen had 
en dat laatstgenoemde zich feitelijk met de 
uitoefening van het bedrijf van vergunning
houder niet meer bemoeide, een beroep heeft 
gedaan ten bewijze, dat requirante het bedrijf 
van ver~unninghoudster zelfstandig uitoefende, 
doch ook deze redengeving niet voldoende is, 
nu de Rechtbank niet aangaf, door welke be
wijsmiddelen haar deze feiten z~in gebleken ; 

0. dat, wa.ar het eerste middel alzoo gi,grond 
is, een onderzoek naar het tweede achterwege 
kan blijven; 

Vernietigt hi:t vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Maastricht den 28sten Septemher 1926 in deze 
zaak gewezen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 106 der wet 
op de Rechtelijke Organisatie : 

Verwijst de zaak naar bet Gerechtshof te 
's -Rertogenbosch, teneinde op het bestaande 
hooger beroe1, te worden berecht en afgedaan. 

(Geweze•i overeer1komstig de Concl. Adv.-Gen. 
Mr. Resier.) (N. J.) 

25 Januari 1927. BESLUIT, houdende bekend
making van den gewijzigden tekst der 
Waardewet 1906 (S!,aa,tsblad n°. 216), zooals 
deze luidt ingevolge artikel XVIII der 
wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
no. 413). S. 17. 

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

Financiën van 21 J anuari 1927, n°. 25 (Invoer
rechten); 

Gelet op artikel XVIII der wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 413), houdende 
nadere bepalingen omtrent de heffing van in
voerrecht en van statistiekrecht; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen, dat de tekst der Waardewet 1906 

/ Staatsblad n°. 216), zooals die luidt na de daarin 
bij de Zegelwet 1917, de Registratiewet 1917, 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
977), de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) en 
de wet van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 
413) aangebrachte wijzigingen, in eene door
loopende reeks van paragrafen en artikelen, 
met herziening van de nummering vn,n en van 

de verwijzingen in de artikelen als bijlage van 
dit be~luit in het St«atsblad zal worden opge
nomen. 

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

's-Gravenhage, den 25st~n Januari 1927. 
WJLHEUIINA. 

De Min·ister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. l Februari 1927.) 

TEKST DER WAARDEWET. zooals deze luidt 
ingevolge artikel XVIII der wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 413). 

§ A. Waardeverlwoging . Beroep. 

Art. 1. Indien b\j de visitatie van goederen, 
onderworpen aan een invoerrecht naar de 
waarde en niet inge,•oerd met geheele of ge
deeltelijke vrijstelling daarvan, de vi,iteerende 
ambtenaren de aangegeven waarde te laag oor
deelen, houden zij d e goederen aa n, dcelen een 
en ander, desverlangd schriftelijk, rr.ede aan 
den aangever of, zoo deze niet t~genwoordig is,. 
aan den persoon, die de goederen ter visitatie 
aanbiP,dt, en geven hiervan ook aan den in
specteur der invoerrechten kennis . 

Alleen ten aanzien van sigaren, welke goe
derensoort voor de toepassing van deze wet 
steeds geacht wordt enkel naar de waarde te 
zijn belast., i~ aanhoudillg toegelaten van een 
niet voor een afzonderlijk waardebedrag aan
~egeven gedeelte eener partij, voor welk gc
cteelte dan de aangegeven waarde naar ver
houding van het aantal stuks wordt berekend. 

2. Komt ook den inspecteur de aangegeven 
waarde te laag voor, dan noodigt hij, 7.00 hij 
inmiddels niet reeds v0lgens het derde lid van 
dit artikel een aanbod tot verhooging heeft 
ontvangen, den aangever binnen acht dagrn 
na de aanhouding uit om binnen een redelijken . 
t ermijn, die op aanvraag kan worden verlengd 
of verkort, stukken over te leggen, waarvan de 
kennisneming bevo~derlijk kan zijn aan eene 
juiste beoordeeling van de wa'.Lrcle iler goedere,1. 

De tijdig overgelegde stukken worden door 
hem ~ewaarmerkt. 

Vóor het verstrijken van den voor het over
leggen van die stukken ge~telden termijn ka.n 
de aangever de waarde tot een door den in
specteur voldoend geaoht bedrag verhoogen. 
Het aanbod van verhooging geschiedt schrif
telijk en in dubbel. Een der exemplaren wordt 
den aangever teruggegeven, nadat de beslissin_!f 
daarop is aangeteekend. Een hernieuwd aanbod 
tot een hooger bedrag is ongeldig. Indien de 
inspecteur een aanbod tot verhooging ont
vangt, voordat hij nog eene uitnoodigi'lg tot 
het overleggen van stukken heeft gedaan, bl\ift 
deze uitnoodiging bij aanneming van het aanbod 
achterwege en wordt zij bij afwijzing te gelijk 
met en op dezelfde wijze als de beslissing op 
het aanbod ter kennis van den aangever ge
bracht-. 

Blijkt den inspecteur binnen acht dagen na 
de aanhouding, dat de waarde niet te laag is 
aangegeven, dan stelt hij de goederen onverwijld 
ter beschikking van den aangever. 

Dit laatste geval uitgezonderd, stelt de in
specteur, indien de aangever niet tijd1g een vol
doend geacht aanbod tot verhooging heeft ge
daan, de waarde vast en geeft hiervan onder 
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vermelding van de gronden, waarop zijne be
slissing rust, binnen eene maand na het ver
strijken van den voor het overleggen van 
s tukken gestelden t ermijn aan dc>n aangever 
kennis. Voormelde t ermijn van eene maand 
kan echter in overleg met den aangever worden 
verlengd . 

3. De oitnoodigingen en kennisgevingen in 
artikel 2, eerst e en laatste lid, bedoeld, worden 
gedaan bij aangeteekenden br_ef of uitgereikt 
t egen geda~teekend ontvangbewijs . 

Overschrijding van een t ermijn door den in
s pecteur maakt diens in het laatste lid van 
a rtikel 2 bedoelde beslissing nietig, indien hij 
d aarbij de waarde heeft vastgesteld op een 
hooger bedrag dan is aangegeven. 

4. De aan;,ever kan binnen eene maand, 
nadat de in het laatste lid van a rt ikel 2 bedoelde 
beslissing van den inspecteur is t er post be
zorgd of tegen ontvangbewijs uitgereikt, in 
beroep komen bij de Tariefcommissie. 

H et beroep wordt op straffe van nietigheid 
ingesteld door indiening binnen den voorschre
ven t ermijn van een met redenen omkl eed be
roepschrift bij den voorzitter van de Ta rief
commissie, waarbij de beschikking van den 
inspecteur of een af5chrift daarvan wordt over
gelegd. 

§ B. Gevolgen der waardeverhooging. 

5. In geval de aangegeven waarde over
eenkomstig a r t ikel 2, derde lid, is verhoogd, is 
boven het invoerrecht over de som, waarop het 
aangegeven bedrag is gebracht, door den aan
gever eene verhooging t e betalen van vijfmaal 
het invoerrecht, berekend over hot verschil 
tusschen de evengemelde som en de aanvanke
lijk aangegeven waard e. 

6. Boven het invoerrecht over de waarde, 
door den inspecteur of de Ta riefcommissie vast
ge teld, is door den aangever eene verhooging 
verschuldigd t en bedrage van tienmaal het ir
voerrecht, berekend over het verschil tusschen 
die waarde en de aangegevene. 

7. Is in het geval, bedoeld bij a rtikel 2, 
d erde lid, tijdig eene geldige verhooging der 
aan.gegeven waarde aangeboden t ot een be
drag, dat door den inspecteur niet voldoende 
js geacht., en wordt niett emin bij einduitsrraak 
de waarde op of beneden dat bedrag vastgesteld, 
dan is de aangever, boven het invoerrecht over 
d e aldus vastgestelde waarde. slechts ef'ne ver
hooging verschuldigd van vij fmaal het invoe r
recht, berekend over het verschil tusschen die 
waarde en de aanvankelijk aangegevene. 

8. Bij de berekening van de verschuldigde 
verhoogingen van invoerrecht wordt de aan
.gegeven waarde van sigaren geacht niet minder 
dan vtiftig gulden per duizend stuks t e bedragen. 

§ C. Inventarisatie der goederen en gevolgen 
daarvan. B ewa.,.ing, afgi fte, enz. 

9. Na de mededeeling, bedoeld in a r t ikel l , 
eerste lid, wo1.den de aangehouden goederen 
geïnventa riseerd. De aangever of iemand van 
zijnent wege kan daarbij tegenwoordig zijn. 

De insppctenr kan, wanneer de omstandig
heden dit wenschelijk maken, voorschrijven dat 
d e inventarisatie niet of slechts gedeeltelijk ,-al 
plaat s hebben. 

Hij kan mede voorschrijven, dat de aangever 
de goederen voor de inventa risatie moet doen 

ontpakken. Bij weigering om hieraan te vol
doen, geschiedt de ontpa kking op kosten en 
risico van den aangever. 

10. Blijkt bij de inventa risatie dat de goe
deren onder verkeerde benaming zijn aange
geven of da t met betrekking tot accijnsvrije 
goederen, welke behalve naar de waarde tevens 
zijn belast naa r de hoeveelh eid, van deze laat
ste meer dan een vijftigste gedeelte is verzwe
gen, dan blijven de voorschriften dezer wet 
verder buiten toepassing en worden de bepalin
gen van de a rtikelen 213, 214 en 215 der Alge
meenc Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) opgevolgd . I s niet meer dan eer 
vijftigst e gedeelte van de aangegeven hoeveel
heid verzwegen, dan is onver=derd de ver
dere toepassing van de bepalmgen dezer wet , 
het recht naar de hoeveelheid over het bcvon
dene verschuldigd. 

Indien de hoeveelheid van enkel naa r de 
waarde belaste goederen t en deele is verzwegen, 
blij ven de a rtikelen 214 en 215 der voormelde 
Algemeene Wet buiten toepassing, doch is -
onverminderd de bijbetaling ingevolge artikel 5, 
6 of 7 - bij verzwijging van meer dan een viif
t1gst é gedeelte va.n de aangegeven hoeveelheid 
een bedrag verschuldigd van tweemaal het in
voerrecht, berekend over het verschil tusschen 
de definitief vastgestelde waarde van de be
vonden hoeveelheid en de aangegeven waarde. 

11. De goederen kunnen desverlangd dade
lijk aan den aangever worden afgegeven tegen 
zekerheidstelling t en genoegen van den ont
vanger der invoerrechten , mits: 

a. tusschen de ambtena ren en den aangever 
geen geschil besta over de hoeveelheid der 
goederen; 

·b. naar het gevoelen van den inspecteur de 
waarde kunne worden beoordeeld naar aan t e 
houden stalen of monsters of naar beschrijvin
gen of afbeeldingen ; 

c. die st alen , monster~, beschrijvingen of 
afbeeldingen door de ambtena ren en den aan
gever worden gewaarmerkt. 

De inspecteur kan voorts toestaan, da t, in 
plaat s van st alen of monsters van al de goe
deren, een of meer gewaarmerkte voorwerpen 
a ls t ypen worden aangehouden, mits schriftelijk 
door de ambtenaren en den aangever worde 
overeengekomen omt rent de verhouding, welke 
tusschen de waarde der als typen aangehouden 
voorwerpen en die der overigen bestaat. 

Zijn op dezen voet stalen, monbters of t ypen 
genomen of wel beschrijvingen of afbeeldingen 
vastgest eld, dan bepalen de inspecteur en de 
Tariefcommissie de waa rde der 0 oederen naar 
die voorwerpen, beschrijvingen of afbeeldingen, 
met inachtneming van de verhouding, bedoeld 
bij het vorig lid. 

H et aanhouden van monsters, st alen of typen 
of het vast stellen van beschrijvingen of afbeel
dingen kan, met toestemming van den inspec
teur, vervangen worden door de schriftelijke 
belofte van den aangever om de goederen op 
de eerste aanvraag te zullen vertoonen aan den 
inspecteur, de Ta riefco=issie of de leden van 
dit college, zoowel als aan de door den inspec
t eur of de Tariefcommissie aangewezen des
kundigen . 

Verzuim van vertooning op eerst e aanvrage 
heeft ten gevolge, dat bij beroep van den aan
gever op de Tariefcommissie, deze de door den 
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inspecteur vastgestelde waarde handhaaft. 
Hetzelfde geldt, indien bij toepassing van het 
vorige lid, naar het oordeel van de Taripf
commissie de identiteit der goederen niet vast
staat. 

12. Door betaling van het invoerrecht met 
de verhooging vervalt alle recht van den aan
geve1 om tegen de bepaling van de waarde op 
te komen . 

13. Zoodra de waarde onherroepelijk vast
staat en het volgens deze wet verschuldigde 
is voldaan, zijn ae aangehouden goederen of 
d e daarvan achtergehouden monsters, typen, 
beschrijvingen of afbeeldingen ter beschikking 
van den aangever. 

Indien de aangever niet over een of ander 
heeft beschikt binnen drie maanden nadat hij 
daarover kon beschikken, wordt dit beschouwd 
a ls aan de administratie afgestaan op den voet 
van ar•ikel 117 der voornoemde Algemeene 
Wet. 

§ D. B ehandeling van zaken dnor de Ta.rief
commissie. 

14. Indien in de Tariefcommissie bij de be
paling van de waarde geene volstrekte meerder
heid 1s t e verkrijgen, worden de cijfers, opge
geven door de leden, die aan de beslissing 
medewerken, t e zamcn geteld en het totaal, 
gedeeld door het aantal dier leden, a ls de wi;,arde 
der goederen aangenomen. 

15. Tndien de Tariefcommissie voor de be
oordceling van de waarde, van de zijde van den 
aangever of van diens lastgever niet alle ge
vraagde medewerking ontvangt, ".'elke deze 
redelijkerwijze in staat is te geven, kan zij, 
zonder verder onderzoek, de door den inspec
t eur vastgestelde waarde handhaven. Ont
houding aan de Tariefcommissie van stukken, 
die wel aan den mspecteur zijn vertoond, heeft 
s teeds de handhaving van de door dezen vast
gestelde wa:1rde t en gevolge. 

Door of vanwege den aangever aan de Ta
riefcommissie overgelegde stukken, die niet 
r eeds te voren tijdig aan den inspecteur zijn 
overgelegd, kunnen niet tot verlaging van de 
door den inspecteur vastgestelde waarde leiden, 
tenzij de Commis ie het aannemelijk acht, dat 
d e overlegging van die stukken aan den in
specteur niet opzettelijk is nagelaten of ver
traagd. 

16. Onze Minister van Financiën kan be
treffende de toepassing van deze wet aan de 
Tariefcommissie inlichtingen vragen. 

Voor de verstrekking hiervan geldt artikel 11, 
tweede lid, der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568). 

~ E. Schadevergoeding. 

17. Is de door den inspecteur of de Tarief
commissie onherroepelijk vastgestelde waarde 
niet, of niet meer dan eén percent, hooger dan 
de aangegeven waarde, dan kan de inspecteur 
aan den aangever op daartoe gedaan schriftelijk 
verzoek eene schadevergoeding ten laste van 
het Rijk toekennen naar aanleiding van het 
oponthoud der goederen, voor zoover de aan
gever dit niet heeft kunnen voorkomen. 

De indiening van het verzoek door den aan
gever geschiedt op straffe van nietigheid binnen 
eene maand, nadat hem de laatste vaststelling 
van de waarde is medegedeeld, onder overleg-
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ging van alle stukken, rlie hij dienstig oordeelt 
om zijne aanspraak op de gevraagde vergoeding 
t e staven. 

De inspecteur zendt de overgelegde stukken, 
na waarmerking, met zjjne beslis~ing aangetee
kend per post of tegen gcdagteekend ontvang
bewijs aan den aangever t erug. 

De aangever kan binnen denzelfden termijn 
en op gelij ke wijze a ls voor het vaststellen van 
de waarde is bepaald , bij de Tariefcommissie 
in beroep komen. 

Dit beroep wordt doo r d e T a riefcommiss ie 
op dezelfde wijze behandeld als een beroep be
treffende de waarde. 

De vergoeding bedraagt ten hoogste vijftien 
percent, van de waarde der aangehouden goe
deren. 

§ F . Algemeene bepalingen. 

18. I s door de Ta rie fcommissie aan de goe
deren eene waarde toegekend, welke niet lager 
is dan de door den inspecteur vastgestelde waar
de, dan is de aangever aan het Rijk eene ver
goeding van kosten verschuldigd ten bedrage 
van tien gulden. 

19. De verschuldigde verhoogingen van in
voerrecht en de vergoeding van kosten worden 
berekend voor elk gedeelte eener partij, waar
voor een afzonderlijk waardebedrag is bepaald. 

Zij kunnen ingevolge door Onzen J\'[inister 
van Financiën te geven voorschriften bij het 
bestaan van verzachtende omstandigheden gP
heel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. 

20. Indien de aangever het volgens · deze 
wet verschuldigde niet heeft betaald binnen 
drie maanden nadat de waarde onherroepelijk 
vaststaat, wordt het op de gestelde zekerheid 
verhaald. Is geen zekerheid gesteld, dan worden 
de goederen tot verhaal van het verschuldigde 
door de adininistratie verkocht en wordt de 
zuivere opbrengst, op rekening van het ver
schuldigde, aan het Rijk verantwoord. 

Bedraagt de zuivere opbrengst van den ver
koop meer dan verschuldigd is, dan vervalt het 
meerdere aan het Rijk, indien het niet binnen 
twee jaren na den verkoop door den aangever 
is opgevorderd. 

21. fodien bij invoer van kennelijk niet voor 
handel bestemde naar de wa.a.rde belaste voor
werpen, die zich onder de bagage van reizigers 
bevmden, 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 overige bepalingen dezer wet van 
toe passing. 

22. Vorenstaande bepalingen zijn niet toe
passelijk op ten doorvoer of op entrepot aan 
gegeven goederen. Bestaat, bij aangifte van 
de rgelijke goederen, tusschen de visiteerende 
ambt,enaren en den aangever verschil omtrent 
de waarde, dan beslist de inspecteur. · 

23. Aan artikel 120 der vorengenoemde 
Algemeene 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 bmtenland op den dag der 
aangifte voor levering hier te lande te kunnen 
worden bedongen, zonder inbe!,rip van de 
Nederlandsche belastingen en van de binnen-

3 
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land che expeditiekosten. Als bi.nnenlandsehe 
expedi tiekosten in dit en in het volgend lid 
bedoeld. worden ook aangemerkt de meerdere 
vracht- en assurantiekosten bij vervoer verder 
binnenslands dan de eerste Nederlandsche 
haven of grensplaats. Voor afgescheiden ge
deelten van een geheel, geen zelfstandige han
delsartikelen zijnde, wordt de waarde bepaald 
in verhouding tot den prijs van het geh cl, 
waartoe zij gerekend worden te behooren. 

Met inachtneming van het volgend lid geldt 
voor goederen, welke ingevolge normalen koop 
en verkoop worden geleverd, als waarde cie 
koopprijs met bijberekening van alle daarin 
niet reeds begrepen op de levering hier te lande 
vallende kosten, doch zonder inbegrip van de 
Nederlandsche belastingen en van de binnen
land che expeditiekosten. Is de koopprijs in 
vreemde munt bedongen dan ge~chiedt, onder 
normale betalingsvoorwaarden de herleiding 
tot Nederlandsch geld naar den bij den aanvang 
van den dag van den koop te Amsterdam gel
denden, op normale wijze bepaalden wiRsel
koers . Bij latere wijziging in den koop of bij 
nadere vaststelling van den koopprijs, wordt 
de dag, waarop dit het laatste is geschied, als 
de dag van den koop aangemerkt. 

Het vorig lid vindt alleen toepassing, in
dien de aangever het verlangt en dit op eerste 
aanvrage om toelichting van zijne aangifte 
kenbaar maakt, welk verlangen hij daarna 
niet kan herroepen. Bij deze toelichting dient 
hij dan tevens voldoende bewijsstukken over 
t e leg~en tot staving van de bestede prijzen 
met bijkomende kosten en van den dag en de 
voorwaarden van den koop. Buiten aanmer
kini blijft een koopprij s, welke meer dan een 
halt jaar vóór de aangifte bedongen is, t enzij 
spoedigeraflevering en aangifte van de goederen 
hier t e lande in redelijken zin niet mogelijk 
zouden zijn geweest. 

Het tweede lid van a rtikel 128 derzelfde 
wet vervalt. 

Het 22ste Hoofdstuk derzelfde wet en artikel 
6 der wet van 28 December 1879 (Staatsblad 
n°. 250) vervallen. 

24. De ambtenaren der invoerrechten be
waren het geheim omtrent hetgeen z\j bij de 
uitvoerin~ dezer wet leeren kennen, voor zoo ver 
mededeehng daarvan voor de richtige uitoefe
ning der hun opgedragen werkzaamheden niet 
vereischt wordt. 

25. Volgens door Onzen 11'[inister van Finan
ciën te stellen regelen kunnen de inspecteurs 
de hun bij deze wet opgedragen werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk door andere ambtenaren 
der invoerrechten doen verrichten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 25sten 
Januari 1927 (Staatsblad n°. 17). 

Mij bekend, 
De .Minister van Financiën, DE GEER. 

Kracht.ens artikel XVIII der wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. ,U3) kan boven 
staande gewijzigde wet worden aangehaald 
onder de benaming "Waardewet 1927 ( · taats
blad n°. 17)". 

25 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Er bestaat geen aanleiding te vreezen 

dat het belang van het onderwijs of de 
juiste verhouding tusschen schoolbestuur 
en schoolhoofd zal worden geschaad ten
gevolge van het door laatsgenoemde 
waarnemen va1, de betrekking van bezol
digd administrateur der school. 

WIJ ·wrLHELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Rademaker, hoofd der bijzondere la~ere 
school te Den Hoorn, C 174, gemeente Scnip
luiden, tegen de beslissing van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 13 September 1926, B n°. 
2122, 4• Afd. G. S. n°. 126, waarbij hem de 
vrijstelling, bedoeld in art. 97, tweede lid, sub b 
der Lager-Onderwijswet 1920 is geweigerd voor 
het waarnemen der betrekking van bezoldigd 
administrateur der Vereeniging, onder welker 
bestuur die school staat ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 December 1926, n°. 1139 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Januari 1927, n°. 214, afd. L. 0 . F. ; 

0 . dat nadat J. Rademaker, hoofd der bij
zondere school voor lager-onderwijs te Den 
Hoorn te Schipluiden, uitgaande van de Ver
eeniging voor Christelijk onderwijs te Schip
luiden aan Ged. Staten van Zuid-Holland vrij
stelling had verzocht van het verbod, bedoeld 
in art . 97, lid 2, onder b der Lager-Onderwijswet 
1920 voor het bekleeden van de betrekking van 
administrateur van genoemde schoolvereeni
ging, Ged. Staten bij bovengemeld besluit af
wijzend op het verzoek hebben beslist, uit 
overweging, dat het opdragen van administra
tieve werkzaamheden, verbonden aan het Be
stuur eener school, aan het schoolhoofd, dat 
zijne aanstelling ontvangt uit handen van dat 
Bestuur, met het oog op het handhaven der 
door- den wetgever gewilde verhouding tusschen 
deze beide, ongewenscht moet worden geacht ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
administratieve werkzaamheden, welka in den 
tegenwoordigen tijd aan het Bestuur van een 
gesubsidieerde bijzondere lagere school opge
dragen zijn, een zoodanigen omvang hebben 
aangenomen en zóó ingewikkeld zijn, dat het 
voor de leden van vele schoolbesturen schier 
ondoenlijk is, deze werkzaamheden naast hun 
ge,vonen arbeid te verrichten, inzonderheid, 
omdat het hun dikwijls niet mogelijk is, zich 
steeds op de hoogte te houden van de ,visselende 
wettelijke voorschriften en de uitlegging cla.ar
van ; dat het schoolbestuur, hiervan overtuigd 
zijnde, het in het belang der school heeft ge
acht dezen administratieven arbeid - schoon 
niet behoorende tot de taak van het hoofd der 
school, als zoodanig - onder verantwoorde
lijkheid aan het Bestuur (gelijk van zelfsprekeucl 
is) aan hem, appellant, op t e dragen; dat h1J 
aldus bij de administratie, die hij als Hoofd 
der school verplicht is te voeren, een deel der 
administratie van het schoolbestuur over
nemende, eene bijbetrekking, zij het ook in 
dienst van denzelfden werkgever, naast het 
Hoofd-der-school-zijn, zou aanvaarden; dat het 
vervullen van deze bijbetrekking èn naar de 
meening van het schoolbestuur èn naar de 
meening van den appellant in geen enkel op-
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zicht afbreuk doet aan het handhaven der door 
den wetgever gewilde verhouding, aangezien 
tot de aan het Hoofd 01, te dragen administra
tieve werkzaamheden niet behooren die werk
zaamheden, welke op die verhouding van in
vload zijn (benoemingen en ontslagverleeningen, 
toezicht op het onderwijzend personeel en op 
het onderwijs, enz.) maar daarmede alleen be
doeld zijn: het in-gereedheid-brengen der door 
het schoolbestuur t e verzenden modellen, het 
bijhouden der boekhouding voor den Penning
meester van het schoolbestuur, enz. ; dat er 
dus geen sprake van is, dat de gezagsverhouding 
tusschen schoolbestuur en Hoofd der school 
door eene dergel;jke aanstelling verzwakt zou 
worden ; dat voorts deze werkzaamheden des 
appellants arbeid in de school in geen enkel 
opzicht zullen schaden, integendeel aan de 
scho:>l en het onderwijs, aldaar, gegeven, be
vorderlijk kunnen zijn; 

0. dat er geen aanleiding bestaat, om te 
vreezen, dat het belang van het onderwijs, of 
de juistt, verhouding tusschen schoolbestuur 
en schoolhoofd zal worden geschaad ten ge
volge van het door laatstgenoemde waarnemen 
van de betrekking van bezoldigd administra
teur der school ; dat bovendien de vrijstelling 
voor intrekking vatbaar is, wanneer daartoe 
termen zouden komen te ontstaan ; 

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

' met verniet,iging van het, bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland, aan J ; 
Rademaker, hoofd der bijzondere school voor 
lager onderwijs aan Den Hoorn te Schipluiden, 
to t wederopzegging toe vrijstelling t.e verleenen 
tot het bekleeden van de betrekking van be
zoldigd administrateur van de vereeniging, 
onder welker best,uur die school staat. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

25 Jani,ari 1927. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Art. 150, '1• lid P. W. 19'22 is uitsluitend 
van toepassing ten aanzien van hen, die 
op 1 Juli 1922 als ambtenaren in den zin 
dier wet in dienst waren en die reeds onder 
een, der vroegere pensioenwetten vielen 
en niet ten aanzien van hen, waaronder 
klager in zijn hoedanigheid van sluis
wachter in dienst van den H. polder, die 
vóór laatstgenoemden datum onder geen 
der laatstbedoelde wetten vielen. 

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 \\ eiken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : Mr. E . C. van Eisselick, hoofd
commies bij dien Raad, won.ende te 's-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Dijkgraaf en Heemraden van den 

Haarlemmermeeq,older bij besluit van 11 Fe-

bruari 1926, nftar aanleiding van een verzoek 
van klager - sluiswachter in dienst van dien 
polder - om ingevolge art. 150 der Pensioen
wet 1922 zijn pensioensgrondslag, welke bij 
besluit van Dijkgraaf en Heemraden voormeld 
dd. 19 November 1925 met ingang van l Januari 
1923 was vastgesteld op f 1282, wederom op 
f 1462, zijnde het bedrag van zijn pensioens
grondslag op 1 Juli 1922, te willen stellen, dien 
pensioensgrondslag van f 1282 op f 1462 hebben 
teruggebracht ; 

0. dat verweerder daarop bij schrijven van 
9 Maart 1926 aan Dijkgraaf en Heemraden 
voormeld heeft verzocht hun besluit van 11 
Februari 1926 voornoemd in t e trekken, ver
mits art . 150, eerste lid, der Pensioenwet 1922, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 l\'lei 
1925, S. 216 niet van toepassing is ten aanzien 
van ambtenaren, die niet vóór 1 Juli 1922 
een wettelijk geregelden pensioensgrondslag 
hadden; 

0. dat Dijkgraaf en Heemraden voormeld 
naar aanleiding van laatstgenoemd schrijven 
van verweerder aan dezen bij hun schrijven 
van 29 Maart 1926 hebben bericht geen termen 
te vinden hun besluit van 11 Februari 1926 be
treffende den pensioensgrondslag van klager 
in te t,rekken en dat zij dit besluit wenschten 
te handhaven; 

0. dat verweerder vervolgens bij beslis0 ing 
van 18 Mei 192ü den bij meergenoemd besluit 
van Dijkgraaf en Heemraden voormeld dd. 11 
Februari 1926 vastgestelden pensioensgrond
slag van klager heeft ingetrokken, daarbij over
wegende: 

dat de pensioensgrondslag van genoemden 
ambtenaar met ingang van l Juli 1922 op f 1462 
en wegens de verlaging van zijne wedde met 
ingang van 1 Januari 1923 tot f 1281.80 met 
ingang van laatstgenoemden datum op f 1282 
vastgesteld werd ; 

dat. art. 150, l• lid van de Pensioenwet 1922 
- eene overgangsbepaling - niet van toepas
sing kan zijn ten opzichte van ambtenaren die, 
zooals de bierbedoelde sluiswachter, niet vóór 
1 Juli 1922 aan eene wet ui1,zicht op pensioen 
ontleenden en voor of door wie dus niet vóór 
dien datum krachtens wettelijk voorschrift voor 
pensioen werd bijgedragen; 

dat de pensioensgrondslag van K . Rijsdijk 
dus met ingang van 1 Januari 1923 terecht op 
het bedrag zijner jaarlijksche wedde werd vast
gesteld; 

0. dat verweerder bij beElissing van 29 Sep
tember 1926 - na bezwaarschrift van klager -
diens bezwaar ongegrond heeft verklaard, daar
bij overwegende : 

dat de Pensioenwet 1922 niet uit de vroegere 
pensioenwetten overgenomen heeft het stelsel 
van bevestiging van pensioensgron;:lslagen vol
gens hetwelk met eene verlaging van de wedde 
van een ambtenaar niet gepaard ging eene 
verlaging van zijn pensioensgrondslag ; 

da.t echter in art. 150 dier wet eene over
gangsbepaling opgenomen is voor ambtenaren 
in den zin dier wet, in dienst op het tijdst.ip 
van haar in werking treden, die reeds onder een 
dier vroegere wetten vielen en volgens deze 
reeds over den pensioensgrondslag dien zij 
krachtens haar op bedoeld tijdstip hadden voor 
pensioen bijdroegen ; 

dat deze ambtenaren volgens dat artikel 

3• 
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dien pensioensgrondslag konden en kunnen 
behouden; 

dat dus dit artikel a ls overgangsbepaling voor 
hen die van onder het vroegere pensioenrecht 
overgegaan zijn onder het nieuwe, niet ook 
van toepas ing kan zijn voor hen, die zooals 
reclamant nooit onder eene der vroegere pen
sioenwetten vielen, <lus nooit volgens eene clier 
wetten voor pensioen bijdroegen en eerst met 
ingang van het in werking treden vai, de Pen
sioenwet 1922 een wettelijk geregelden pen
sioensgrondslag ontvingen ; 

ten aanzien van reclamants betoog omtrent 
de billijkheid van de door bem verlangde wets
toepassing - dat de bijdrage voor inkoop van 
diensttijd vóór 1 Juli 1922 van een ambtenaar 
die niet onder eene vroegere pensioen,vet viel , 
berekend wordt. naar zijn pensioensgrondslag op 
het. tijdstip van den inkoop, dus op dat, waarop 
de stukken die voor den inkoop overgelegd 
moeten worden bij den P ensioenraad zijn inge
komen; 

dat derhalve, indien tusschen 1 Juli 1922 
en het tijd~tip van den inkoop de wedde van 
dien ambtenaar verlaagd werd, de berekening 
van bedoelde bijdrage naar den met de lagere 
wedde correspondeerenden !ageren pensioens
grondslag geschiedt en aan de wijze waarop 
de inkoopsom geregeld wordt dus niet een 
billijkheidsargument ontleend kan worden om 
dien ambtenaar den boogeren pensioensgrond
slag dien hij met ingang van 1 Juli 1922 ver
kreeg te doen behouden ; 

0 . dat klager tegen voormelde beslissit\g van 
28 September 1926 tijdig in beroep is gekomen 
en bij klaagschrift heeft betoogd : 

dat hij door het door den Pensioenraad aan
gevoerde niet overtuigd is, dat art. 150 niet 
op hem van toepassing kan zijn ; 

dat juist door wijziging van den oorspronke
lijken tekst van het 1 • lid van a:t. 150, de re
dactie, zooals bedoeld lid thans luidt , naar 
zijne bescheiden meening ruimte laat om klager 
als waterschapsambtenaar wel daaronder te 
doen vallen ; 

dat hij meent, da t hij en zoovele anderen, 
welke door de P ensioenwet 1922 pensioenge
rechtigd zijn geworden, daarop ui t een billijk
heidsoogpunt aanspraak mogen i:nakeu ; 

dat hij toch zijne dienstjaren van 1 Juli 1894--
30 Juni 1922 inkocht, waarvan die inkoopsom, 
berekend naar den hoogeren pensioensgrondslag 
ad f 1462, bij beschikking van den Pensioen
raad dd. 27 Maart 1925 is bepaald op f 6918.18; 

dat deze inkoopsom, ingevolge K. B . van 
22 Maart 1926, S. 47, wel met l /8isverminderd, 
doch de grondslag ad f 1462 als berekenings
factor daardoor niet is gewijzigd, zoodat de 
bewering a?,n het slot van de beschikking van 
den P ensioenraad, dat berekening van bedoelde 
bijdrage naar denmet delagerewedde correspon
deerenden !ageren pensioensgrondslag geschiedt, 
in dit geval buiten beschouwing kan blijven ; 

dat het lichaam waarbij hij, die aan den voor
avond van zijn pensionneering staat, il'\ betrek
king is, in 1923 zijne wedde héeft verlaagd tot 
f 1282, tengevolge waarvan zijn grondslag op 
dat cijfer is gesteld ; 

dat het naar zijn bescheiden meening on
billijk zou zijn dat de wet hem niet toestond den 
hoogeren grondslag, waarnaar gedurende meer 
dan 28 jaren de vereischte premie (in den vorm 

van inkoopsom) is betaa ld geworden, te mogen 
behouden, tegen betaling zijnerzijds van de 
jaarlijksch ge. telde 15 ½ % premie ; 

dat hij hier niet beoogt een verhooging van 
pensioen, als bedoeld in art. 66 der wet, welke 
verzekering trouwens boven zijn financieele 
draagkracht zou gaan, maar enkel en alleen 
behoud van zijn vroegeren pensioensgrondslag; 

en heeft verzocht zijn pensioensgrondslag op 
het vroegere bedrag van f 1462 te willen stellen; 

0. dat verweerder bij contra -memorie heeft 
betoogd : 

"Appellant' bewering dat de wijziging van 
art. 150 der Pensioenwet bij de wet van 28 Mei 
1925, S. 216 dat artikel verruimd heeft, in dien 
zin dat het nu ook waterstaats-ambtenaren 
omvat, mist a llen grond. 

H et artikel is gebleven hetgeen het was, 
eene overgangsbepaling, die als zoodanig, op 
de in onze beschikking op het bezwaarschrift 
aangevoerde gronden, alleen op hen die onder 
een der vroegere Pensioenwetten vielen en 
onder het nieuwe pensioenrecht overgingen, 
van toepassing is. 

Dat het bedrag van zij n vensioensgrondslag 
t us chen 1 Juli 1922 en het tijdstip van den 
inkoop - 30 December 1922 - niet is ver
laagd, is juist. Dit was ons bekend. Het kan 
niet aangevoerd worden tegen ons betoog, dat 
waar de bijdrage voor inkoop krachtens a rt. 134 
der Pensioenwet van dien,sLtijd vóór 1 Juli 1922 
volgens het betrokken tarief naar den pensioens
grondslag op het tijdstip van den inkoop, dus 
indien de pensioensgrondslag vóór dat tijdstip 
verlaagd werd, naar den !ageren grondslag be
rekend wordt, niet aan het systeem van den 
inkoop van zoodanigen diensttijd een billijk
heidsargument ontleend kan worden voor de 
stelling dat een ambtenaar die 1 Juli 1922 uit
zicht op pensioen verkreeg en wiens wedde na dien 
datum verlaagd werd of wordt den pensioens
grondslag, die met in~ang van dien datum voor 
hem va«tgesteld werd, moet kunnen behouden. 

Het beroep op de billijkheid is trouwens ook 
geheel misplaatst. 

Het herstel van appellant's pensioensgrond
slag op f 1462 zou niet een voordeel doch een 
nadeel voor hem zijn, omdat, terwijl eenerzijds 
over dat bedrag voor pensioen bijgedragen zou 
moeten worden en deze last door de toepassing 
van het verhaal voor een deel op appellant zou 
kunnen worden afgewenteld, aan den anderen 
kant hij en zijn gezin slechts naar een bedrag 
van f 1282 zouden kunnen worden gepension
neerd. Immers geldt, volgens de artt. 151 en 
155 der Pensioenwet, wanneer de pensioens
grondslag van een ambtenaar of de laatste pen 
sioensgrondslag van een overleden ambtenaar 
hooger is, respectievelijk was dan zijne wedde, 
respectievelijk Ja4tste wedde, voor de bereke
ning van het ambtenaarspensioen respectievelijk 
van het gezinspensioen de (lagere) wedde als 
grondslag en is, aangezien voor de waterschaps
ambtenaren vóór l Juli 1922, datum van het 
inwerking treden van genoemde wet, eene wette
lijke pensioenregeling niet bestond, eene pen
sioenberekening als b.v. die volgens art. 173 
I b of VII.(a dier wet naar het bedrag van den 
(hoogeren) pensioensgrondslag uitgesloten"; 

I n rechte: 
0. dat verweerder bij zijne beide voornoemde 

beslissingen op goede gronden, welke deze 
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Raad overneemt en tot de zijne maakt, heeft 
betoogd, dat art. 150, eerste lid der Pensioen
wet 1922, uitsluitend van toepassing is ten 
aanzien van hen, die op 1 Juli 1922 als ambte
varen in den zin dier wet in dienst waren en 
die reeds onder eene der vroegere pensioen
wetten vielen en niet ten aanzien van hen, 
waaronder klager in zijn voormelde hoedanig
heid, die vóór laatstgenoemden datum onder 
geen der laatstbedoelde wetten vielen ; 

0 . dat mitsdien terecl,t dool' verweerder den 
bij besluit van Dijkgraaf en Heemraden van 
den Haarlemmermeerpolder dd. 11 Februari 
1926 voor-klager op f 1462 vastgestelden pen
sioensgrondslag is ingetrokken, zoodat de heide 
voornoemde beslissingen geheel juist zijn en de 
beslissing, waarvan beroep, behoort te worden 
bevestigd; 

Rechtdoende. in naam der Koningin ! 
Bevestigt de beslissing, waartegen het beroep 

is gericht. ____ (A.B.) 

25 J anuari 1927. CENTRALE RAAD VAN 

BEROEP. 
Met "ware ontslagen" aan het slot van 

art. 62a P. W. 1922 is een zelfde wijze van 
ontslag bedoeld als die in den aanvang 
van het artikel genoemd, te weten : een 
ontslag niet op eigen verzoek en eervol. 

Hieruit volgt, dat verweerder bij het 
vaststellen van het pensioen van klager als 
onderwijzer b\j het vervolg-onderwijs (als 
zoodanig ontslagen 14 Mei 1926) zal heb
ben te onderzoeken op welk bedrag het 
uitgesteld pensioen ware te stellen geweest, 
hetwelk aan klager - die bij dat onderwijs 
een diensttijd van meer dan 10 jaren kon 
doen meetellen - met ingang van 1 Sep
tember 1924 (datum van ontslag niet op 
verzoek en eervol als onderwijzer bij het 
0. L. 0.) zou zijn toegekomen, indien hij 
toen uit beide betrekkingen niet- op eigen 
verzoek eervol ontslagen ware. 

De Centrale Raad van 13eroep heeft de vol 
gende uitspraak gegeven in zake: 

X., wonende te Leiden, klager, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman J . R. de Vries, wonende 
aldaar, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
OIJenbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: M. J. Jansen, hoofdcommies b1! dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat k!ager - geboren 14 Mei 1861 - met 

ingang van 1 September 1924 eervol is ont
slagerr - niet op verzoek - en op wachtgeld 
is gesteld als onderwijzer bij het openbaar 
lager onderwijs te Leiden; dat hij werkzaam 
bleef als onderwijzer bij het vervolgonderwijs 
aldaar; 

0. dat verweerder bii beslissing van l l Mei 
1926 aan klager - 1äatstelijk laatstgemelde 
functie bekleedend - ingaande 14 Mei 1926 een 
ja<i,rlijksr.b pen•ioen heeft verleend van f 2404, 
krachtens de artt. 48 1 e lid a, 54-, 56 1 e lid A, 
62a, 108 en 151 der Pensioenwet 1922 over een 

dienst,tijcl van meer dan 40 jaren, naar de mid
delsom der 1iensioensgrondslagen over het tijd
vak van 1 Juli 1922-1 Juli 1925 ;, 

0. dat klager t._egen deze beslissing een be
zwaarschrift heeft ingediend, waarin hij aan
voert: 

dat bij de berekening van zijn pensioen de 
pensioensgrondslag bij het vervolgonderwijs 
niet in aanmerking is gekomen; 

dat art. 62a der Pens10enwet 1922 aan hem, 
die, niet op eigen verzoek, eervol is ontslagen 
en een betrekking heeft aangehouden, een pen
sioen waarborgt, hetwelk niet minder bedraagt 
dan het pensioen, hetwelk bij zou hebben ver
kregen, indien hij ten tijde van het eerst,bedoelde 
ontslag uit alle op dat t.\jdstip door hem be
kleede betrekkingen ware ontslagen en her
plaatsing niet ware gevolgd ; 

dat hii derhalve op grond van dit artikel 
recht zou hebben op een uitgesteld pensioen, 
berekend naar zijn diensttijd en het totaal der 
pen.•ioensgrond~lagen op 1 September 1924 ; 

op grond waarvan hij verzocht heeft hem een 
pensioen toe te kennen berekend naar z~jn 
diensttijd bij het openbaar lager onderwijs en 
bij het vervolgonderwijs en naar de pensioens
grondslagen in die betrekkingen; 

0. dat verweerder bij beslissing van 13 Juli 
1926 klager's bezwaar ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat deze beslissing - na de daarin bij 
contra-memorie aangebrachte wijzigingen -
luidt: 

dat reclamant bij zijn ontslag met ingang 
van l September 1924 uit zijn betrekking bij 
het Openbaar Lager Onderwijs (A), de betrek
king van ondenvjjzer bij het herhalinis(vcr
volg)onderw\js ( R) bleef vervullen en daaruit 
niet vóór 14 i\iei 1926 - datum waarop hij den 
leeftijd van 65 jaar bereikte - werd ontslagen; 

dat hij dus, na 1 September 1924 in eene 
andere bPtrekking ambtenaar gebleven zijnde, 
niet met ingang van 14 Mei 1926 als 65-jarige 
oud onderwijzer bij het openbaar lager onder
wijs krachtens art. 48 tweede !id van de Pen
sioenwet 1922, S. 240 recht heeft op uitgesteld 
pensioen; . 

dat hij met ingang van 14 :\iei 1926 als met . 
ingang van dien datum eervol ontslager onder
wijzer bij het vervolgonderwijs rncht heeft op 
pensioen; 

dat voor de berekening van het pensioen 
voor betrekkin,". B art. 62a der Pensioenwet 
1922 van toel?assing is ; · 

dat dit artikel den daarin bedoelden gewezen 
ambtenaar, indien hij uit de aangehouden of 
de nieuw verkregen ne•rekking wordt gepen
sionneerd het genot waarborgt van een bedrag 
aan pensioen niet lager dan <lat hetwelk hij 
voor de eerst verlaten betrekking aan uitge
steld ]lfé\DPioen zou hebben ontvangen indien 
hij niet bij zijn ontslag uit die betrekking in 
eene andere betrekking ware blijven door
dienen of niet na dat ontslag in eene andere 
betrekking ware herplaatst ; 

dat het artikel dit doet in de volgende be
woordingen: ,,bedraagt zijn pensioen niet 
minder dan het uitgesteld penFioen zou bedra,!ien 
hebben, indien hij ten tijde va.n het eerst ne
doeld ontslag uit alle op dat t,ijdstip door hem 
bekleede betrekkingen ware ontslagen en her
plaatsing niet ware gevolgd" ; 

dat "iDdien hij ten tijde van het eerst bedoeld 
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ontslag uit alle op dat t ijdstip door hem be
l<leecle betrekkingen ware ontslagen en ber-
1)laatsing niet ware ·gevolgd" dus de betcekenis 
h eeft van : indien geen der heide omstandig
heden die aan de verkrijging van het recht op 
uitgesteld pensioen in den weg st,i,an - het 
blijven vervullen van of het herplaatst worden 
in eene andere betrekking - zich had voorge
daan; 

dat derhalve bij uit "alle ... . . betrekkingen 
ware ontslagen" gedacht moet worden aan de 
verbreking van het dienstverband zonder 
meer, niet - hetgeen in dit verband geen zin 
zou hebben - aan een gequalificeerd ontslag 
me~ recht op pensioen ; 
_ dat echter reclamant blijkbaar van oordeel 
is dat met, ,,indien hij ten tijde van het eerst 
bedoeld ontslag uit a.lle op dat tjjdstip door 
hem bekleede betrekkingen ware ontslagen en 
herplaatsing niet ware gevolgd" is bedoeld , 
,,indien hjj .. ... door hem bekleede betrek
kingen niet op eigen verzoek wegens opheffing 
van de betrekking of reorganisatie van den 
dienst met uitzicht op uitgesteld pensioen ware 
ontslagen ..... " en dus voor een ambtenaar 
die b.v. twee betrekkingen gelijktijdig bekleedt, 
uit een daarvan wegens hare opheffing niet op 
verzoek wordt ontsla&en en in de andere blijft 
doordienen, voor de nerekening van het pen
sioen voor laatstgenoemde betrekking steeds 
een op het, tijdstip van ingang van het ontslag 
uit eerst genoemde betrekking bestaand uitzicht 
op uitgesteld pensioen moet worden gefingeerd 
en het pensioen voor de later neergelegde be
trekking nooit minder mag bedragen dan dat 
berekend over den duur van den diensttijd en 
naar de som der pensioensgrondslagen in de 
twee betrekkingen op het tijdstip van ingang 
van het eerste ontslag ; 

dat. echter die bedoeling, waar zii niet door 
cle bewoordingen van het artikel woÏ·dt gedekt, 
niet aan het, artikel mag worden toegeschreven, 
ta minder omdat - is de regeling krachtens 
welke de bovenbedoelde ambtenaar wordt hij 
uit de later neergelegde betrekking gepension
neerd, niet minder aan pensioen ontvangt, dan 
hij voor de vroeger verlaten betrekldng aan 
uitgesteld pensioen zou hebben ontvangen, 

ïn:lien niet een der omstandigheden die vol-
gens het tweede lid van art. 48 der Pensioen
wet 1922 ret uitzicht op zoodanig pensioen doen 
verliezen, zich had voorgedaan, reed~ een vrij
gevige - het volkomen ongemotiveerd en 
niet te verdedigen zou zijn geweest hem voor 
eerst bedoelde betrekking een. i,ensioen te garan
deeren hooger dan het uit~esteld pensioen dat 
hem zou zijn verleend, inctien niet een van be
doelde omstandigheden ware inset.reden ; 

dat die inteq•retatie van het artikel ook 
hierom te minder kan worden aanvaard, omdat 
volgens baar - hetgeen ook geheel ongemo
tiveerd zou zijn - zij die wegens het aanhouden 
van een andere betrekking uitzicht op uitge
steld pensioen moeten missen, ten aanzien van 
het latere pensioen voor hunne andere betrek
king of betrekkingen kur>stma_tig bevoordeeld 
zouden worden boven hen die door de her
JJlaatsing in eene andere betrekkiPg zoodanig 
uitzicht verliezen ; 

dat reclamant die met ingang van 1 Septem
ber 1924 uit zijne bet"ekking A ,mtslagen en 
op wachtgeld gesteld werd, aangezien de tjjd 
dien hij vóór l Juli 1925 op wachtgeld beeft 

doorgebracht, krachtens artikel LXXX der wet
van 28 Mei 1925, S. 216, voor pensioen mede
telt, voor <le pensioensberekening geacht moet 
worden met ingang van 1 Juli 1925 uit A te zjjn 
ontslagen; 

dat hij, indien hij met ingang van 1 Septem
ber 1924 ook betrnkking B had verlaten voor 
deze, aangezien hij daarin een diensttijd van 
minder da.n 15 jaren heeft, geen uitzicht. op 
uitgesteld pens ioen zou hebben gehad en dus 
op 14 Mei l 926 zoodanig pensioen alleen voor 
A zou hebben ontvangen over zijn diensttijd 
in die betrekking van l Januari 1881 tot l Sep
tember 1924 en over zijn wachtgeldtijd van 
1 September 1924 tot, 1 Juli 1925 en naar zijn 
pensioensgrondslag in A van 1 Juli 1922 tot 
1 September 1924 en zijn pensioensgrondslag 
als wachtgelder van 1 September 1924 tot, 
1 Juli 1925; 

dat, dit pensioen f 2404 zou hebben bedragen; 
dat dit bedrag met toepassing van art. 62a 

<ler Pensioenwet aan reclamant met ingang 
van 14 Mei l 926 als pensioen voor B is toege
kend en hij dus ontving het pensioensbedrag, 
waarop hij aan dat artikel recht ontleent ; 

0. dat klager bjj tegen deze beslissing ge
richt klaagschrift heeft aangevoerd : 

dat hij de berekening van zijn pensioen als 
gewezen onderwjjzer bij het Vervolgonderwijs, 
zijn diensttijd als zoodanig en de pensioens
grondslag in die betrekking niet in aanmerking 
zijn gebracht en dat slechts met pensioen zijn 
vergolden zijn diensten als ondermjzer bij het 
Openbaar Lager Onderwijs ; 

dat art-. 62a der Pensioenwet 1922 aan hem, 
die niet op eigen verzoek eervol is ontslagen 
en een betrekking heeft aangehouden een pen
sioen waarborgt, hetwelk niet minder bedraagt 
dan het uitgesteld pensioen, · hetwelk hij zou 
hebben verkregen, indien hij t,en tijde van het 
eerstbedoelde ontslag uit alle op dat tijdstip 
door hem bekleede betrekkingen ware ont
slagen en herplaatsing niet ware gevolgd ; 

dat de Pensioenraad betoogt, dat dit artikel 
het genot waarborgt van een pensioen niet 
lager dan dat, hetwelk belanghebbende voor de 
eerst verlaten betrekldng aan uitgesteld pen
sioen zou hebben ontvangen, indien hij met 
bij zijn out-slag mt die betrekking in een andere 
ware blijven doordienen; 

dat de door den Pensioenraad voorgestelde 
interpretatie van art. 62a tot groote onbillijk
heid zou leiden, omdat de door hem als onder
wijzer bij het Vervolgonderwijs bewezen dien-

, sten in het geheel niet met pensioen zouden 
worden vergolden ; dat, was hij geijjkt ijdig 
wegens opheffing van beide functies op 1 Sep
tember 1924 ontslagen. hij recht zou hebben 
gehad op een pensioen, berekend naar de grond
slagen in beide het-rekkingen, van ± f 2450 
en f 417 's jaars; 

dat, was hij in beide functies tot zijn 65ste 
jaar hljjven doürdienen, hetgeen zeker was ge
schied, indien hem geen ontslag uit zijne be
trekking bij het Lager Onderwijs was verleend, 
h (j eveneens een pensioen had ontvangen, be
rekend naar het totaal der grondslagen in beide 
betrekkingen ; 

dat art. 62a zijn ontstaan te danken heeft 
aan de wijziging, welke in art.. 48, tweede lid, 
nieuw is aangebracht, volgens welk artikel een 
niet op eigen verzoek ontslagen ambtenaar 
zijn uitzicht op uitgesteld pensioen verliest, 
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indien hij in een andere betrekking ambtenaar 
is gebleven ; 

dat, was art . fi2a niet in de Pensioenwet 1922 
opgenomen, hij op grond van het bepaalde in 
art. 48, 2• lid (nieuw) alleen pensioen zou hebben 
ontvangen uit de betrekking van onderwijzer bij 
het Vervolgonderwijs; 

dat art. 62a tevens waarborgt het recht op 
uitgesteld pensioen bij het Openbaar Lager 
Onderwijs, da~ hij zou hebben gehad, als hij 
niet in de betrekking van onderwijzer bij het 
Vervolgonde1·wijs ware aangebleven; 

dat hij alzoo uit beide betrekkingen recht op 
pensioen ontleent ; 

dat ten slotte de Pensioenraad overweegt, 
dat hij bij het Vervolgonderwijs een diensttijd 
heeft van minder dan 15 jaren ; 

dat hij echter vanaf 1 November 1897 t.ot 
14 l\fei 1926 bij dat onderwijs is werkzaam ge
weest; 

dat hij dus op 1 September 1924 een dienst
tijd heeft van 26 jaren en 10 maanden; 

dat deze diensten sedert 1 October 1913 
pensioensgeldig zijn, terwijl door hem voor de 
diensten vanaf 1 November 1897 tot 1 ûctober 
1913 een verzoek om :nkbop bij den Pensioen
raad werd ingediend ; 

weshalve h1: zijn bij bezwaarscb1·ift gedaan 
verzoek herhaald heeft; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
aangevoerd, dat hij een verzoek van klager 
om zijn (tijdelijken) diensttijd van 1 November 
1897-1 October 1913 (als onderwijzer bij het 
herhalingsonderwijs) voor pensioen in te 
koopen, niet heeft ontvangen ; 

In rechte: 
0. dat klager als op 1 September 1924 niet 

o:r, eigen verzoek eervol ontslagen onderwijzer 
bij het openbaar lager onderwijs, op dezen 
datum uitzicht op uitgesteld pensioen niet ver
kregen heeft, omdat hij als onderwijzer bij het 
vervolgonderwijs ambtenaar was gebleven; 

0. dat dus voormeld a<1n klager met ingang 
van 14 Mei 1926 toegekend ouderdomspensioen 
in laatstgemelde betrekking, terecht verleend 
is mede krachtens art. 62a voormeld ; 

0. dat partijen verschillen over de toepassing 
van dit artikel ten opzichte van het bedrag 
van het minimum pensioen aan het slot van 
het artikel bedoeld ; 

0. dat klacrer's pensioen als oud onderwijzer 
bij het verv~gonderwijs, volgens laatstgemeld 
artikel niet minder bedragen mag dan het uit
gesteld pensioen waarop hij met ingang van 
1 September 1924 recht zou verkregen hebben, 
wanneer hij toen uit alle door hem bekleede 
betrekkingen ontslagen ware ; zoodat niet 
enkel - gelijk de 5• alinea der bestreden be
slissing schijnt aan te nemen - het uitgesteld 
:pensioen "voor de eerst verlaten betrekking" 
m aanmerking behoort te komen ; 

0. dat art. 48 van voormelde wet een recht 
op uitgesteld pensioen aan twee groepen ont
slagen (en niet in een andere betrekking ge
bleven of herplaatste) ambtenaren toekent : 

eenerzijds aan hen, die niet op eigen verzoek 
ontslagen zijn en wien eervol onts lag is ver
leend ; anderzijds aan hen, die hetzij op eigen 
verzoek, hetzij niet eervol worden ontslagen ; 
mits wat de eerste groep betreft een diensttijd 
van ten minste 10, wat de tweede groep aangaat 
een diensttijd van ten minste 15 Jaren in reke
ning kan worden gebracht; 

0. nu, dat de opvatting in de bestreden be
slissing verdedigd hierop neerkomt, dat een 
tot de eerste groep behoorend ontslagen am b
tenaar als klager, om aan de fictie van het slot 
van art. 62a recht te kunnen ontleenen op uit
gesteld. pensioen ter zake van de aangehouden 
betrekking, ook zou moeten voldoen aan den 
eisch in art. 48 voor uitges~eld pensioen aan 
bovenbedoelde tweede groep ontslagen ambte
naren gesteld ; aan welken eisch klager met op 
1 September 1924 meer dan 10, doch - volgens 
verweerder - minder dan 15 jaren voor pen• 
sioen geldigen diensttijd als onderwijzer bij het 
vervolgonderwijs, niet zou voldoen; 

0. echter, dat, art. 62a - onder de omstan
digheden in het artikel aangegeven - uitslui
tend aan de op de wijze der eerste groep ont
slagen ambtenaren voor de aangehouden be
trekking een recht op zeker pensioen-minimum 
toekent en deze Raad niet vermag in te zien, 
dat het verder in het artikel bepaalde zou 
ei chen, dat het ontslag uit de aangehouden 
betrekking een zij hetwelk ook op de wijze der 
tweede groep verleend (op eigen verzoek of niet 
eervol) recht op uitgesteld pensioen zou ge
geven hebben ; 

0. dat deze Raad dan ook aanneemt, dat 
met "ware ontslagen" aan het slot van het 
artikel eenzelfde wijze van ontslag bedoeld is 
als die in den aanvang van het artikel genoemd, 
te weten : een ontslag niet op eigen verzoek en 
eervol; 

0. dat hieruit volgt, dat verweerder bij het 
vaststellen van klao-er's pensioen als onder
wijzer bij het vervoÎgonderwijs zal hebben te 
onderzoeken op welk bedrag het uitgesteld 
pensioen ware te stellen geweest hetwelk aitn 
klager - die bij dat onderwijs èen dienst.t1Jd 
van meer dan 10 jaren kon doen meetellen -
met ingang van 1 September 1924 zou zijn toe
gekomen, indien hij toen uit beide voormelde 
betrekkingen niet op eigen verzoek eervol ont
slagen ware ; 

O. dat dit onderzoek tot een hooger bedrag 
zal leiden dan dat van het pensioen bij de be
slissing van 11 Mei 1926 toegekend; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt voormelde beslissingen van 13 Juli 

1926 en van 11 Mei 1926 ; 
Verstaat dat het aan klager als oud onder

wijzer bij het vervolgonderwijs met ingang van 
14 Mei 1926 toekomende pensioen niet minder 
zal bedragen dan zijn uitgesteld pensioen zou 
bedragen hebben, indien hij op l September 
1924 ook uit laatstgemelde betrekking niet o.p 
eigen verzoek eervol ontslagen ware. (A.B.) 

26 Januari 1927. BESLUIT, waarbij : 
1°. aan de Vereeniging tot Christelijke 

Verzorging van Krankzinnigen in Neder
land, gevestigd te Utrecht, vergunning 
wordt ver!eend om van de Stichting "Vo
gelenzang", welke in de gemeenten Benne
broek, Bloernendaal en Hillegorn zal worden 
tot stand gebracht, vier paviljoenen in te 
richt-en tot een gesticht voor krankzinni
gen, en 

2°. van die stichting de beide observatie
paviljoenen worden aangewezen als eene 
mrichting, die niet als gest,icht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 17 A. 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 ,Tanuari 1!)27, n°. 150, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (8 taaf.s-
blad n°. 96), laatstelijk gewiizigd bij de Wet van 
27 November 1921 {Staa!8bwd n°. 784 ) ; 

H ebb,m goedgevonden en verRtaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Aan de Verecniging tot Christel~jke 

verzor~ing va.n Krankzinnigen in Nederland, 
gevestigd t e Utrecht, wordt vergunning ver
leend om van de St icht ing Vogelenzang, welke 
in de gemeenten Bennebroek, B loemendaal en 
Hilfogom, overeenkomstig de overgelegde tee
keningen en daarbij gegeven beschrijving, zal 
worrlen tot st and gebracht , vier pavilj oenen in 
te richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

2. Van de Stichting worden de beide ob
serva tiepaviljoenen gezamenlijk onder de voor
waarden, vermeld in de artikelen 10 t ot en 
met 13, aangewezen als eene inrichting, die niet 
als ge5ticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer da;i.rin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of t e 
w~jzigen. 

3. Onze Minister van Binnen!.andsche Zaken 
en Landbouw bepaalt voor elk paviljoen het 
tijdstip, waarop d:t in gebruik mag worden ge
nomen en het maximum van het aanta l ve r
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 239 krankzinnigen, 106 ma.nnen 
en 133 vrouwen, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1931, nog 4 mannen 
en 7 vrouwen verpl eegd worden . 

5. In de inrichting, bedoeld in art. 2, mogen 
niet meer dan 55 mannen en 55 vrouwen ver
pleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1931, nog 5 mannen 
en 5 vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandschc Zaken en Landbouw 
mogen op het terrein van de St icht ing Vogelen
zang geen opstallen, t enzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in art. 1, 
worden opgerich t en mag niet aan derden de 
beschikking over eenig deel van dit terrein 
worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minist er 
van Binnen!andsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van de Sticht ing, de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zoomede 
in de omheining van de tuinen, geen veran 
dering worden aangebracht, welke ten gevolge 
zoude hebben, dat zij niet, meer geheel overeen
stemden met de t eekeningen en beschrijving, 
bedoeld in art. 1. 

8. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaat s aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver 
pleegden wordt opgedragen aan t en minste twee 
geneeskundigen, die geve~tigd moeten zij n in 
eene woning op het t errein van de Stichting en 
geen andere geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen dan ten dienste van de Stichting. 

10. Tot de inrichting, bedoeld in art. 2, 
wordt t e allen tijde ·vrij e toegang verleend aan 
diengene der inspecteurs, bedoeld in art . 1 der 
wet van 27 Apr il 1884 (S!aatsblad n°. 96), die 
door Onzen Minist er viin Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw belast is mP.t het toezicht 
op de Stichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaa1· werk
zaam benevens het overige perRoneel, ~even den 
Inspecteur de door hem verlangde inlichtingen. 

11. Van elke opneming, ontslag of over 
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelij ke kennisgeving gezonden 
aan den Inspecteur. 

12. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de H oofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur-, tot 
den Inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

13. In acht worden genomen de nadere 
voorschri~en, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in de a rt ikelen 11 en 12 
mochten worden gegeven. 

14. Aan den Inspecteur wordt t e allen tijde 
vrij e toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de Stichting. -

15. H et Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 6, 7 
en 13, zoomedP een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in ar t . 1, aa wezig 
zjjn in de Stichting en aan den Inspect,eur, zoo
mede aan den Officier van Justitie t e allen 
tijde op verlangen t er inzage worden voorge
legd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het S taatsblad zal worden ge-
plaatst . · 

's-Gravenhage, den 26sten J anuari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. K AN. 

(Uitgeg. 9 Febr. 1927.) 

26 Januari 1927. KONINKLIJK llE SLUIT. 
Geel. Staten hebben t erecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit strekkend 
om voor de bepaling der jaarwedde van 
de leeraren aan het gvmnasium te doen 
mçdetellen den diensttij d aan scholen voor 
nij verheids-, handels- en l~ndbouwonder
wijs, op grond dat deze aanvulling ook 
omvat den diensttijd aan avondscholen 
voor zoodanig onderwijs, en de ervaring, 
aan dergelijke avondscholen verkregen, 
voor een g_vmnasium slechts van zeer ge
rinee beteekenis is. 

WrJ WILH E LMINA, ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente R otterdam tegen het 
besluit van Geel. St,aten van Zuid-Holla.nd van 
8/17 Juni 1926, B n°. 1358, vierde afd . n°. 50 
G. S., waarbij goedkeming is ont houden aan 
zijn beslui t van 4 Maart 1926. bet reffende de 
regeling van den diensttij d van het personeel, 
werkzaam aan het openbaar gymnasium ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
15 December 1926, n°. 1103: 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 ,Ta.nuari 1927. n°. 12128 afd. M. 0. : 

0. dat de Raàd der gemeente Rot,terdam in 
zijne vergadering van 4 i\faart, 1926 heeft be
sloten de verordening, regelende de bezoldiging 
van het personeel bij het ondernijs, uitgezonderd 
het personeel, bedoeld in de artt. :10, 34 en il 
der Lager-onderwijs" et 1920, en het personP.el 
der cursussen in de FraDsche taal, als bedoeld 
in art. 16 der verordening tot regeling van het 
openbaar Jager onderwijs, opgenomen in het 
Gemeenteblad n°. 108 van 1920, laatstelijk ge
wijzigd bij raadsbesluit. opgenoILen in het 
Gemeenteb!ad n°. 73 van 1923, in dier voege 
te wijzigen, da.t de laatste zin van de vierde 
alinea van art. 3, luidende: ,,voor zoover dienst
tijd_ aan lagere scholen doorgebracht niet reeds 
krachtens de voorafgaande bepaling in aan
merking is gekomen, telt de dier>sttijd aan 
lagere scholen voor dP. helft mede, met. een 
maximum van zes jaren", wordt gelezen als 
volgt: ,.voor zoover diensttijd aan lagere 
scholen en aan scholen voor nijvnheids-, han
dels- en landbouwonderwijs niet reeds krachtens 
de voora.fgaande bepaling in aanmerking is 
gekomen, telt de diensttijd aan deze scholen 
voor de helft mede, tot een maximum van zes 
ja,_ren": dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 8 Juni 1!)26 B n°. 1358 (4• afd.) 
G. S. n°. 50 aan dit raadsbesluit, voor rnover 
het het personeel van het F.rasmiaansch Gvm
nasium betreft. de door art. 15 der H ooger
Onderwijswet_ gevorderde goedkeuring hebben 
onthouden U1t overweging, dat het raadsbe
sluit van 4 Maart 1926 strekt. om voor de be
paling der wedde bij de aanstelling en voor de 
toepassing van periodieke verhooging o. a. 
voor het personeel van het Erasmiaansch !l'Vm
nasium te doen medetellen den diensttijd ·aan 
scholen voor niiverheids-. handels- en land
bouwonderwijs, ën wel vÓor de helft tot een 
maximum van zes jaren ; dat deze aanvullinq 
derhalve niet alleen omvat diensttijd, doorge~ 
bracht aan dagscholen voor nijverheids-, han
dels- en landbouwonderwijs, maar ook dienst
tijd doorgebracht aan avondscholen voor die 
takken van onderwijs ; dat de,e avondscholen 
als regel slechts gedurende een gedeelte van 
het jaa1·, en dan nog slechts gedurende 12 à 15 
uur per week gehouden worden ; dat dienten 
gevolge de daar verkregen onderwijservaring 
niet gelijk te stellen is aan die, aan dagscholen 
verworven, en dat mitsdien de diensttijd aan 
die avondscholen niet, op gelijke wijze behoort 
mede te tellen nis die aan dagscholen ; 

dat de Raad van RotterdA.m van het beelult 
van Ged. Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat door de gemeente Rotterdam 
noch ten behoeve van het Erasmiaa.nsch gym
nasium noch ten behoeve der g,imeentelijke 
hoogere burgerschool Rijkssubsidie wordt ge
notPn ; dat van de bij de wet in nit,zicht ue
stelde mogelijkheid, om ten behoeva van het 
gymnasium en de hoogere burgerscholen in 
het genot van Rijkssubsi<iie te worden gesteld, 
door zijne vergadering is afgezien nit over
we_ging o. m_. dat door het behouden van vrij
heid ten opzwhte van de regeling der bezoldiging 
van het personeel het beht,ng van het voor
berüd~nd hooger- en middelbaar onderwijs werd 
gediend ; dat, hoewel de hier geldende salariA
regeling voor het leerarenpersoneel van het 

gymnasium, de hoogere burgerscholen en de 
kweekschool voor onderwijzers in vele opzichten 
belA.ngrijk afwijkt van, en voor rle betrokkenen 
gunstiger is dan de regelin~en, welke daar
omtrent voor de door het Rijk gesubsidieerde 
overeenkomende instellingen als norm zijn ge
steld, het College van Ged. Staten daarin geen 
aanleiding heeft gevonden om, voor zooveel 
h.-t personeel van het gymnasium betreft, aan 
die regeling zijne goedkeuring t.e onthouden ; 
dat naar het oordeel vA.n den Raad clan ook 
allerminst reden kan bestaan om aan de wijzi
ging, welke bij Raadsbesluit rnn 4 Maart 1926 
in de regeling van de bezoldiging der leeraren 
is gebracht, voor zooveel het personeel van het 
gymnasium betreft, goedkeuring te onthouden, 
aA.ngezien de daA.rb1j in die regeling aange
brachte verandering, bij vergelijking met de 
overige verschilpunten met de voor de gesub
sidieerde gymnasia voorgeschreven re~elingen, 
al bijzonder onbeteekenend is; dat z1jne ver
gadering overig"'ns ook de appreciatie voor 
Ged. Staten van de door leeraren aan avond
scholen vukregen onderwijservaring niet, deelt, 
doch integendeel van oordeel is, dat de aan 
avondscholen voor nijverheidsonderwijs ver
kregen onderwijservaring stellig niet in mindere 
mate aan het onderw;js aan gymnasia, hoogere 
burgerscholen of kweekscholen ten goede zal 
komen dan cle onderwijservaring aan dagscholen 
voor nijverheidsonderwijs verworven ; dat toch 
niet nit, het oog mag worden verloren, dat aan 
leerkrachten aan avondscholen, mede in ver
band met het feit, dat de leerlingen bij het 
begin van den schoolt,ijd reeds een dagt,aak 
achter den rug hebben, in vele opzichten zware 
paedagogische eischen gesteld worden ; dat de 
omstandigheid, dat de avondscholen als regel 
slechts gedmende een gedeelte van het jaar 
en dan nog slecht,s gedurende 12 à 15 uren per 
week, gehouden worden, aan het bovenstaande 
niet afdoet, daar in dezen niet het aantal uren, 
gedurende hetwelk in totaal aan d·.,ze scholen 
onderwijs wordt gegeven, van belang is, doch 
wel het aantal men, hetwelk aan betrokken 
doe anten g1middeld per jaar is opgedragen 
geweest ; dat, ware het mak1n van verschil 
tusschen dag- en avondnijverheidsonderwijs ge
wettigd, daarbij dan toch in den gedarhtengang 
van Ged. Staten evenzeer rekening zou ge
houden moeten worden met het A.antal uren, 
dat de betrokken leeraar aan de clA.gschool 
onderwijs geeft, A.angezien het ook aan dag
scholen voorkomt, dat een leeraar slechts met 
2 of 3 lesuren per week is belast ; dat bij h::md
having van het besluit van Ged. Staten onge
lijkheid zal ontstaan tusschen de salarieering 
van de leerkrachten aan het Erasmiaansch 
gymnasium eenerzijds en die va.n de le~rkrach
ten aan de gemeentelijke hoogere burgerscholen 
en kweekschool anderzijds ; dat een zoodanige 
ongelijkheid, mede in verband met do omstan
digheid, dat detacheering van leerkrachten 
van het Erasmiaansch gymnasium naar Mn 
der gemeentelijke hoogere burgerscholen, even
als detacheering van leerkrachten dezer laatst
genoemde inrichtingen naar het Erasmiaansch 
gymnasium, veelvuldig voorkomt, tot onge
wenschte consequenties zou kunnen leiden, 
daar toch alsdan zulk eene de.tacheering in be
paalde gevallen voor de bet,rokkenen tot salaris• 
wijziging zou kunnen leiden bij een overigens 
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gelijk aantal opgedragen l~suren ; dat overigens 
door handhaving van de besli sing van Ged. 
Stat en tot niet -goedkeuring van het betrokken 
besluit van 4 Maart 1926 het door genoomrl 
college beoogde doel niet zal worden bereikt, 
daar voor Burgemeester en Wethouders door 
toepassing van den eersten zin van de 4• alinea 
van art . 3 der verordening de mogelijkheid 
blijft bestaan, den diensttijd aan a vondscholen 
doorgebracht bij de bepaling va n het salaris in 
rekening t e brengen ; 

0. dat het t oekennen va n hoogare jaar
wedden of van periodieke verhoogingen aan 
onderwijzend personeel wegens diPnsttij d, aan 
eene andere instelling van onderwijs doorge
bracht, in het algemeen slechts gerechtvaar
digd is te ach ton op gr on d van de m eerdere 
ervaring gedurende dezen diensttijd door den 
daarbij betrokken leeraar opgedaan ; dat medd 
naar het oordeel van den Inspecteur der gym
n asia voor een gymnasium de ervaring ver
kregen aan lagere n(jverheids-, en handels- en 
landbouwavondscholen, waaraan slechts ge
durende een gedeelte van het jaar een beperkt 
.aantal uren onderwij s wordt gegeven, slechts 
van z€er geringe beteekenis is ; dat Ged . Stat en 
daarom 1-erecht t egen de door den R aad ge
wenschte wijziging der verordening, voor zoo
ver zij mede op diensttijd aan nijverheids-, 
handels- en landbouw-avondscholen betrek
king hed t, bezwaar hebben gemaakt ; dat daar
aan niet afd oet, dat het Erasmiaansch gym
nasium niet is een door het Rijk gesubsidieerd 
gymnasium; 

Gezien de Hooger-Onderwijswet ; 
Hebben goedgevond,;n en verst aan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minist er van Onder wijR, Kunsten en 

Wetenscha p}Jen is belast , enz . (A. B. ) 

26 J anuari l 92ï. K oNL'iKLIJK BESLUIT. 
De bewoordingen van he t tweede lid 

van art. 72 noch het stelsel der wet nopen 
er toe om deze bepaling t e verstaan in zóó 
beperkten zill, dat z,j slechts van toepassing 
zoude zijn op eerste inrichting, doch niet 
op verandering van inricht ing van terreinen 
voor het onder wijs in licha melijke oefening. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

den R aad der gemeente Leeuwarden tegen het 
besluit van Ged. Staten van F riesland van 
21 Juli 1926, n°. 85, 2• afd . F , waarbij met ver 
nietiging van zijn besluit van 22 December 
1925, n°. 468/R /292 is bepaald, dat de door het 
Bestuur der Vereeniging voor Christelijk school
onderwijs te Leeuwarden krachtens ar t. 72 der 
Lager-Onderwij swet 1920 gevraagde mede
werking tot het betegelen van de bij de bij 
zondere scholen Piet er-Feddesstraat 2 en 
Leeuwrikstraat 10 gelegen speelplaatsen a ls
no" behoort te worden verleend ; 

Î>en Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 1 De
cember 1°926, n°. 1059 ; 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
21 ,Januari 1927, n°. 14204, afd . L . 0 . :F.; 

0 . dat de R aad der gemeente Leeuwarden 
b ij besluit van 22 December 1925 afwij zend 
heeft beschikt op het verzoek van het bestuur 

der Vereeniging voor Christelijk schoolonderwijs 
aldaar. de noodige gelden uit de gemeentekas 
toe t e staan voor het betegelen van de bij zijne 
scholen aan de Pieter-Feddesstraat n°. 2 en 
Leeuwrikstmat n°. 16 gelegen speelplaatsen, 
uit overweging, dat het hier betreft de speel
pleinen van de scholen, welke reeds voor het 
onderwijs in de lichamelijke oefening zijn inge
richt en worden gebruikt , waaruit de conclusie 
kan worden getrokken, dat die terreinen met 
de thans aanwezige verharding geschikt zijn 
om bedoeld onderwijs daarop t e geven ; dat 
zulks t e meer mag worden aangenomen, omdat 
op de terreinen van bijna alle openbare scholen 
met gelijke verhard ing eveneens dat leervak 
wordt onderwezen; dat, indien het schoolbe
stuur evenwel ve rbe tering van de v e rharding 
van de terreinen wenscht, de kosten van deze 
verbetering door dat bestuur gevonden moeten 
worden in de vergoeding, welke het op grond 
van art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
jaarlijks van de gemeente ontva ngt ; da t, nadat 
het schoolbe t uur daar tegen bij Ged. Staten 
in beroep was gekomen, dat college bij besluit 
van 21 Jul i 1926, n°. 83, 2• afd . F, met vernieti 
ging van het bestreden raadsbes luit heeft be
paald, dat de gevraagde medewerking alsnog 
behoort t e worden verleend, uit overweging, 
dat moet worden aangenomen, dat de bij -de 
bijzondere scholen P iet er-Feddesstraat n°. 2 
en Leeuwrikstraat n°. 10 behoorende speel
terreinen nimmer voor het onderwijs in de 
lichamelijke oefening zijn ingericht geworden 
en dat het schoolbestuur met het nu aanbrengen 
van de t egelbesti-atingen beoogt , in de reeds in 
1923 gebleken en toen aan het gemeentebestuur 
van Leeuwa rden kenbaar gemaakte behoefte 
aan het inrichten van de speelplaat sen voor het 
onderw\js in lichamelijke oefening voor de eerste 
maal t e voorzien ; dat het schoolbestuur aan 
art. 72, t weede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 het recht ontleent, de hiervoor noodige 
gelden bij den Raa<l aan t e vragen ; dat op zoo
danige aanvrage slechts afwijzend mag worden 
beschikt, indien aan de in art. 73 der wet om
schreven vereischten niet is voldaan ; dat het 
schoolbestuur bij het indienen van zijne aan
vragen van 8 October 1925 bedoelde vereischten 
heeft, in acht genomen ; dat het afw;j zend be
sluit van den gempenteraad van Leeuwarden 
dus in strijd i• met de wet ; dat van dit besluit 
het gemeent!'bestuur van Leeuwarden bij Ons 
in beroep is e:ckomen, aanvoerende, da t, art. 72. 
t weede lid, -der Lager-Onderwijswet 1920 uit
sluitend spreekt van het aankoopen en inrich
t en van t erreinen voor het, onderwij s in lichame
lijke oefening, welke redactie in verband met 
die vari het voorgaande lid van dat artikel, 
hetwelk ten aR.nziPn van schoolgebouwen onder
scheidt stichting, verbouw en verandering van 
inrichting, de meeninf( wet t igt,, <la t het 2de lid 
R.lleen doelt op kosten van eerste inri_chting ; 
dat de speelterreinen, welke het hier betreft, 
evenals die van bijna alle openbare scholen met 
gelijke verharcling, geacht kunnen worden voor 
het onder wijs in d~ lichamel(jke oefening t e zijn 
ingericht ; dat, al moge <le betegPling, die het 
schoolbestuu r t hans wenscht aan te brengen, 
hi,t t errein naar zijn oordeel meer geschih.-t voor 
het aan 2;egeven doel maken, zij geen eerst e 
inrichting is, doch verandering van de bestaande 
inrichting ; dat uit de orrst a ndigheid, dat de 
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terreinen sed rt 1923 voor het ondorwijs in de 
lichamelijke. oefening worden gebruikt, blijkt, 
dat zij inderdaad reeds zijn ingericht, hetg:ien 
dan ook door het schoolbestuur niet wordt 
ontkend; 

0. dat krachtens het tweede lid van art. 72 
der Lager-Ondcrw;jswet 1920 onder verbouw 
of verandering van inricht.ing, als bcdoPld in 
het eerste lid van dat artikel, kan b9grepen 
zijn het aankoopen en het inrichten van ter
reinen voor het onderwijs in lichamelijke oefe
ning ; dat noch do bewoordingen van dit we t ei
voorschrift, noch het stelsel der w'3t er toe nopen 
om deze bepaling te verstaan in zoo bepPrkten 
zin, dat z;,i slecht s van toepassing zoude zijn 
op eerste inrichting, doch niet op verandering 
van inrichting van terreinen voor hot onderwijs 
in lichamelijke oefening ; dat dan ook niet met 
gronrl tegen het verleenen van do gevraagde 
medewerking kan worden aangevoerd, dltt, de 
onderhavige aa nvrage niet betrekking zou 
hebben op cer~te inrichting, doch op verandering 
van inrichting ; dat voorts op grond van do 
overgelegde tukken moet worden aangenomen, 
dat de voorgenomen betegelina van de onder
werpelijko terreinPn der betrokken bijzondere 
s~holen de normale eischen, aan het geven van 
onderwijs in licha.molijke oefening te stellen, 
niet t e huiten gaat , dat dus d" aanvrage steunt 

· op art. 72 der Lager-Onderw;jswet 1920; dat, 
nu ook overigens aan de in art. 73 der wet 
omschreven verei~chten is voldaan, Ged. , ta.ten 
t erecht hebben beslist, dat de gevraagde mede
werking alsnog behoort te worden verleend ; 

Gezien de Lng.:ir-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

h~t beroep ongegrond te verkla.ren. 
Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A . B.) 

26 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Daar de bestaande verwarming met 

kachel ruimschoots voldoende t e achten 
is en het bovendien wegens den ongunstigen 
plaatselijken toestand gewenscht moet 
worden geacht de bestaande verwarming 
zoo mogelijk te behouden, moet worden 
aa'lgenomep_ dat de aanschaffing van eene 
centrale verwarming in ca u de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, zou te bui ten ga.an, zoodat de 
Raa d zijne medewerking terecht heeft 
geweigerd. Anderszins moet het vervangen 
van de gaslichtinstallatie door eene elec
trische lichtgeleiding geacht worden die 
normale eischen niet te buiten t e gaan, nu 
B. en W. erkennen dat de bestaande gas
verlichting in de leerloka.len der school 
onvoldoende is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
BP-schikkon<:le op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Rotterdam, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Hotta.nd van 
ll /19 Mei 1926, B n°. Sl7 (4• afd.) G. S. no. 16 , 
wa.arbij m~t vernfotiging va.n zijn besluit van 
4 Februan 1!)26, strekkende tot het weigeren 
van de door de Vereeniging voor schoolonder
wije op Gereformeerden grondslag te Rotterdam 
(voormalig Kralingen) gevraagde medewerking 
voor de vervanging va.n a. de in het schoolge
bouw Adam~bofätraat 15 best aande · kachel-

verw11rming door centrale verwarming en h. de 
;n dat gebouw aanwezige gasverlichting door 
elE'ctrische verlichting, is bepaald, dat die mede
werking alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, AfdeE'ling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
8 Decembèr 1926 n°. 8 2 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Januari 1927, n°. 14406 afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente R otterdam op 
4 .Februari 1926 a fwijze nd heeft besc l:tikt op 
eene aanvrage van bovengemeld schoolbestuur 
om medewerkina voor" de vervanging van" · de 
in het schoolaclJouw Adamshofstraat lö be-
8taa.nde kachclverwarmina door centrale ver
warming en ó. de in dat gebouw aanwe7.i!!C gas
verlichting door electrische verlich~ing; dat, 
nadat van dit raadsbesluit het schoolbestuur 
bij Ged. Staten in beroef> was gekomen , Ged. 
Sta.ten b\j brsluit van ll /10 Mei l926 met ver
nietiging van bovenaemeld raadsbe luit, hebben 
verklaard dat de in art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 bedoelde medewerking door de 
gemeente alsnog moet worden verleend ; dat 
Ge<:!. Staten daarbij hebben ov rwog~n, dat 
hun Coilege zich in de allereerste plaats d9 vra.ag 
heeft t a stellen of vervanging van kachelver
warming door centrale verwa.rming en de ver
vanging van eene gasverlichting door eene 
electrische, waartoe het schoolbe tuur wenscht 
over te gaan, is te beschouwPn a ls verandering 
van de inrichting van het schoolgebouw in den 
zin van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1!)20, 
gelijk het schoolbestuur meent, d3,n wel als 
onderhoudswerk, bedoeld in art. 101 dier wet, 
1.ooals het gemeentebestuur van Rotterdam 
van oordeel is; dat onder de inrichting van 
een schoolgebouw moet worden begrepen het
geen noodig is om het gebouw overeenkomstig 
zijne bestemming te kunnen gebruiken, en dat 
het,geen strekt om het gebouw op eeno andere 
wijze als tot dusver ge chikt t e maken voor een 
gebruik overeenkomstig zijne bestómming als 
vera.ndering van inrichting is te be chouwen, 
terwijl al datgene wat dient tot de insta.nd
hourling van het gebouw en van zijne inrichting 
als onderhoud~werk moet worden aangemerkt ; 
dat, moge al de grens tusschen de werken, welke 
als verandering van inrichting zijn t e beschou
wen, en die, welke bebooren tot het onder
houd van gebouwen en inrichting, ni~t in alle 
gevall~n gemakkelijk kunnen worden aange
wezen, evenwel eena verandering in het stelsel 
van verlichting en verwarming en de daarvoor 
noodige werken, met na.me eene verandering 
van gasverlichting in electrische, alsmede de 
aanleg van een9 centrale verwarmingsinstal
latie t er vervanging van de best3,ande kachel
verwarming, als eene verandering v11n inrichting 
is aan te merken : d3,t dit ook met de bedoeling 
van den wetgever strookt, zocals die blijkt 
uit de toelichting bij do vierde nota van wijzi
ging in het ontwerp Lag~r-Onderwijswet ; dat, 
wat de vraag betre~ of de Ra.ad bevoegd moet 
worden geacht in eene beoordeeling te treden 
omtrent de noodzakelijkheid van de ingediende 
aanvrage als bierbedoeld, dat ingevolge het 
bepaa.ldc in art . 75, tweede lid, d1r wet eene 
aanvrage als bedoeld in art. 72 a lleen dan kan 
worden afgewezen, wanneer het aa.nvra.gend 
schoolbestuur niet heeft voldaan aa.n de ver-
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t:ischten in art. 73 dier wet ; dat blijkens de 
door het schoolbestuur aan den Raad overge
legde stukken aan deze vereischten geheel is 
voldaan; dat de overwegingen, waaro;i de Raad 
zijne afw~jzende beschikking grondde. mitsdien 
gePn steun in de wet vinden, en de aangevrn.agde 
~elden dc:halve t'3n onrechte zijn geweigerd ; 
ctat dtè. ge.neent.eraad in beroep aanvoert, dat 
het ondcrhot1d aan eene school zoodaniir moet 
7,ijn, dat de school voor het doel bruikbaar 
blijft en de kost,en van dat onderhoud bestreden 
hehooren te worden uit de v«jrgoeding krach
tens art. 101 der wet; dat die meerring steun 
vj1tdt in Ons b<,sluit van 7 Maart 1923 no. 16, 
blijkeus hetwelk de kosten van vernieuwing 
van het schooldak zijn aan te merken als kosten 
van instandhouding der school ; dat ook in het 
onderhavjge geval naar de meerring van z;jn 
college de " verandering" niet wordt, gevraagd 
omdat men verandering van stelsel nooctig a,cht, 
doch omdat de onderhoudstoestand van lampen 
en kachels te wenschen overlaat; dat eene toe
passing van de artt. 72 e. v. der wet, welke 
zou gebaseerd zijn op eene opvatting van de 
wettelijke bepahngen, als in de overwe!!ingen 
van Ged. Staten tot uitdrukking komt, nimmer 
in de bedoelin~ van den wetgever kan hebben 
gelegen, wijl ac consequenties van eene zoo
danige toepassing niet zouden zijn te overzien ; 
dat immers bij zoodanige toepassing aan de 
Besturen der bijzondere scholen de onbeperkte 
beschikking over de gelden uit de gem3entekas 
zou worden gegevt>n, aangezien aan iedere aan
vrage om gelden beschikbaar te stellen tot het 
doen aanbrengen van . veranderingen aan een 
schoolgebouw zou moet.en worden volda,m, 
ook af zou dat gebot1w met de bestaande in
richtin!!, mits in voldoenden toestand, naar 
rt-dolijken maatstaf volmaakt aan de bestem
ming ervan beantwoorden; 

0. dat het buite)lgewone recht, den school
besturen bij art. 72 der Lager-Onderw(jswet 
1920 toegekend, eene strikte interpretatie vor
dert en in het bijzonder het begrip . verandering 
der inrichting van het gebouw der school" niet 
in zoo onbeperkten zin ma!! worden verstaan, 
dat daardoor de gemeenten zouden verplicht 
kunnen worden tot uitgaven, die de normale 
eischen, aan het gaven van lager onderwijs te 
stellen, te buiten gaan ; dat blijkens inlich
tingen, ingewonnen naar aanleiding van oon 
schrijven van den R aad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, de Directeur 
der gemeentewerken te Rotterdam, met wiens 
gevoelen Wij Ons vereenigeu, de bestaande Yer
warming met kachels in bovenbedoeUle school 
ruimschoots voldoende acht en van oordeel is, 
dat bovendien wegens den ong=tigen plaat
selijken toe~tand de bestaande verwarming dient 
te worden behouden, indien dit eenigszins 
mogelijk is ; dat onder deze omstandigheden 
moet worden aangenomen, dat de aanschaf
fing eener centrale verwarming voor de onder
ha.vige SC'hool de normale eisohen, aan het 
geven van Jager onderwijs te Etellen, zou te 
buiten gaan; dat anderszins het vervangen van 
de gaslicht.installatie van de snhool door eena 
electrische lichtgeleiding geacht moet worden 
de normalt> cischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet t.e buiten te gaan, 
aangezi<m door Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam wordt erkend, dat de bestaande 

gasYerlichting in de kerlokalon dezer school 
onvoldoende is ; 

0. dat uit het bovenstaande voortvlot>it , dat 
de aanvrage va,n het schoolbestuur, wat de 
centrale verwarming betreft, niet kan worden 
ge~rond op art. 72, eerste lid, der Lager-Onder
WÎJSwet 1920 en Geel. Staten b;j hun bestreden 
hesluit ten onrechte hebben beslist, dat, wat 
dit punt betreft, de gevraagde medewerking 
bPhomt te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderw(jswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vnniet,iging vau het bt>streden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland yan 11/19 
J\,bi 1926 B n°. 817 (4° afd.) G. S. n°. 168, voor 
zoover het betreft de vervanging van de in hf't 
schoolgebouw aan -ie Adamshofstraat 1.5 be
staaude ka.chelverwarming door centrale ver
warming, het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterdam van 4 Februari 1926 voor zoover 
daarbij zijne medewerking t e dezer zake is ge
weigerd. te handhaven. 

Onze i\liuister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belnst, enz. (A. B. ) 

2G J rmu[lri 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Do bij afvloeiing in het algemeen meest 

redelijke gang van zaken brengt mede 
dat de onderwijzer met het minst aantal 
dienstjaren en de minste bevoegdheden 
het eerst voor ontslag is aanmerking komt. 

In een op 31 Dec. genomen raadsLesluit 
kan als datum van ontslag l Jan. tl. a.v. 
worden bepaald; immers komt noch aan 
het bij Ged. Staten tegen het raadsbesluit 
ingesteld beroep, noch aan het beroep tegen 
de t1itspraak van Geel. Staten schorsende 
werking toe. 

WIJ WILHELl\IIKA, ENZ.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. W. J. de Konink, wonende te Leiden, onder
wijzer aan de openbare lagere school aan de 
Schoolstraat te Alphen aan den Rijn en b. den 
Raad der gemeente Alphen aan den Rijn tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 26 Mei 1926, n°. 259, waarbij het besluit 
van den Raad der gemeente Alphen aan den 
Rijn van 31 December 1925 tot het verleenen 
aan W. J. de Konink van eervol ontslag met 
ingang van 1 Januari 1926, als onderwijzer aan 
de openbare lagere school aan de Schoolstraat 
in die gemeente zulks wegens opheffing van 
eene onderwijzersbetrekking aan die school, 
is bevestigd, met dien verstande echter, dat 
het ontslag zal ingaan met den dag, waarop 
dit besluit onherroepdijk zal zijn geworden; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1926, n°. 1030 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs,. Kunsten en Wetenschappen van 
21 Januan 1927, n°. 10221, Afd. L. 0. A. ; 

0 . dat de Raad der gem. Alphen aan den 
Rijn bij besluit van 31 Deo. 1925 aan W. J. 
de Konink met ingang van 1 J anuari 1926 
eervol ontslag heeft verleend als onderwijzer 
aan de openbare lagere school aan de School
straat in die gemeente, zulks wegens opheffing 
van eene onderwijzersb trekking aan die school ,i 

dat, nadat W. .J. de Konink daartegen b1J 
Ged. Staten van Zt1id-Holland in beroep was 
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gegaan, deze bij besluit van 26 Mei 1926, n°, 
259, het raadsbesluit hebben gehandhaafd met 
dien verstande echter, dat het ontslag zal 
ingaan met den dag, waarop dit besluit onher
roepelijk zal zijn geworden, uit overweging, 
ten aanzien van de vraag, of inderdaad eene 
onderw~jzersbetrekking aan de openbare lagere 
school aan de Schoolstraat te Alphen aan den 
Rijn kan worden opgeheven ; dat inderdaad 
in het onderhavige geval zich geenerlei wets
bepaling t egen eene dergelijke opheffing verzet 
en ook overigens geen gegronde bezwaren daar
tegen zijn aan te voerer. ; t en aanzien van de 
vraag, of bepaaldelijk de betrekking van den 
onderwijzer W. J. de Konink aan bedoelde 
school behoorde t e worden opgeheven ; dat 
ten deze door hun college hij het geven van 
eene beslissing in beroep alleen moet worden 
onderzocht, of de Raad zich bij het nemen van 
zijn besluit niet heeft laten leiden door wille
keur of onzuivere motieven, doch daarentegen 
de belangen van het onderwijs in de gemeente 
en de 1: illijkhtid heeft gediend ; dat zulks 
inderdaad door dat College ook naar het oor
deel van den Onderwijsraad en van den be
trokken Hoofdinspect.Pur van het lager onder
wijs is geschied en er mitsdien voor hun College 
geen aanleiding bestaat in de bevoegdheid van 
den Raad ten deze in te g1·ijpen ; dat toch in 
verband met het aan de school t e geven hand
werkonderwijs g~en onderw;jzeres aldai:tr kan 
worden gemist en rlerhalv" de keuze ~!echts 
overblijft tusschen den appellant en den eenigen 
anderen aan de het.rokken school verbondfü 
klasse-ondenvijzer ; dat deze laatste meer be
voegdheden en in totaal meer dienstjaren heeft 
dan de appellant en in verschillende overige 
opzichten, ook naar het oordeel van den be
trokken Tnspecteur en van den voornoemden 
Hoofdinspecteur van het lager onàerwtis, geens
zins bepaald diens minde, e is te achten ; dat 
onder deze omstandigheden hier eene verdere 
beoordeeling van de bekwaamheden enz. van 
de twee bedoelde onderw;jzers - gesteld al, 
dat het daarvoor noodige onderzoek in het 
stadium, waarin deze zaak verkeert, nog met 
voldoende juistheid en zekerheid omt.rent feiten 
zou kunnen worden geleid - in elk geval ach
terwege moet blijven; ten aanzien van de 
vraag, op welk tijdstip het gegeven ontslag 
behoort in te gaan ; dat de billijkheid eischt, 
dat een ongevraa~d ontslag als hier bedoeld 
niet ingaat vó 1r het t ;jrlstip, waarop het daartoe 
strekkende besluit onherroepelijk is geworden ; 

dat van dit besluit W . J. de Konink en de 
Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn hij 
Ons in beroep z_ijn gekomen ; 

dat W. J. de Konink in beroep aanvoert, 
dat het beroep van Ged. Staten op de adviezen 
van den Onderwijsraad en den Hoofclinspedeur 
van het lager onderwijs z. i. moet falen, aan
gezien in die adviezen niet in een onderzoek 
wordt getreden __ va~ de vraag, of het belang 
van het onderw1Js met meer ware gecliend door 
het handhaven van den appellant ; dat tegen
over deze adviezen staan die van den Inspecteur 
en van het Hoofd der school, waarvan de in
houd appellants volkomen instemming heeft ; 
dat Ged. Staten z. i. wel degelijk in eene verdere 
beoordeeling van de bekwaamheden enz. van 
de beide betrokken onderwijzer8 hadden be
hooren te treden, zulks mede in verband met 

de ernstige grieven tegen den onderwijzer Van 
Bokkum, waarvan de ouders van alle school
gaande kinderen hebben doen blijken; dat dit 
te meer klemt, nu omtrent dezen onderwijzer 
inmiddels opnieuw ernstige klachten zijn ge
rezen ; dat Ged. Staten zich blijkbaar - z.i. 
ten onrechte - op het standpunt hebben ge
plaatst, dat moet worden beslist uitsluitend 
naar de gegevens, ter beschikking ten dage, 
dat de oorspronkelijke beslissing werd ge
nomen ; dat z. i. Ged. Staten in allen gevalle 
in het licht van het onlangs door den genoem
den onderwijzer gepleegde feit hunne beslissing 
hadden kunnen opschorten, totdat het onder
zoek, dat omtrent dat feit gaande was, was 
gesloten; dat gebleken is. dat de betrokken 
onderwijzer ter zake is gestraft met eene waar
schuwing ; dat z. i . alreeds door het adres der 
ouders genoegzaam twijfel moest zijn gewekt, 
of het belang van het onderwijs wel in voldoende 
mate behartigd was ; dat naar zijn oordeel het 
bezit van meer bevoegdheden en de voorsprong 
in ancienniteit in het algemeen en zeer zeker 
in dit geval geen bewijs opleveren van meerdere 
geschiktheid ; dat ten deze is afgeweken van 
den algemeenen geldenden regel, dat bij het 
opheffen van de betrekking van onderwijzer 
de laatstbenoemde voor ontslag in aanmerking 
komt ; dat hij volgens dien regel had behooren 
te zijn gehandhaafd ; dat in het beroepschrift 
van den gemeenteraad wordt aangevoerd, dat 
z. i. Ged. Staten niet de bevoegdheid hebben 
om wijziging te brengen in den datum, waarop 
het ontslag zal ingaan ; dat de Raad mitsdien 
verzoekt, dat het bestreden besluit van Ged. 
Staten worde vernietigd, voor zoover de be
paling omtrent het ingaan van het ontslag be
treft, en dat zijn besluit van 31 December 1925 
ongewijzigd worde gehandhaafd; 

0. ten aanzien van het beroep van W. J . de 
Konink, dat, nu op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden aangenon,en, 
dat d -~ onderw:jzeressen aan de bovengenoemde 
school niet kunnen worden gemist, een der 
beide mannelijke leerkrachten voor het ont
slag in aanmerking komt ; dat W. J. d ~ Konink 
minder dienstjaren heeft dan de andere onder
wijzer, terwijl deze laatste ook meer bevoegd
heien dan de appellant bezit ; dat dan ook de 
bij afvloeiing in het algemeon m eest rede! ijke 
gang van zaken het ont,slag van W. J. de Konink 
medehrengt, ; dat de appellant nu wel aanvoert, 
dat met het oog op de belangen van het onder
wijs aan hem als leerkracht de voorkeur be
hoort te worden gegeven, doch dat hiervan in 
ieder geval niet in voldoende mate is gebleken, 
om aanleiding t e vinden af te wijken van boven
bedoelde gedragslijn ; dat dan ook Ged. Sbiten 
terecht bij hunne bestreden beslissing het ont
slag van W. J. de Konink hebben gehandhaafd; 

0 . ten aanzien van het beroep van den Raad 
der gemeente Alphen aan den Rijn, dat 's Raads 
beweren, dat bij eene uitspraak in beroep als 
de onderhavige de bestreden beslissing niet zou 
mogen worden gewijzigd, doch slechts gehand
haafd of verniet.igd, noch in de wet noch in 
eenig rechtsbeginsel steun vindt ; dat echter 
Ged. Staten, hoewel tot wijzigen bevoegd, de 
onderhavige wijziging -ten onrechte hebben 
aangebracht-, aangezien door dat college n iet 
aannemelijk is gemaakt, dat onder de b~
staande omstandigheden door het doen ingaan 
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van het ontslag op I ,Januari 1926 te kort zou 
worden gedaan aan da billijkheid jegens den 
betrokken onderwijzer, die immers van te voren 
met de mogelijkheid van ontslag bekend wa.s 
en ter zake van zijn ontslag aanspra11k op 
wachtgeld kan maken; dat op de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
nog wel is b~toogd, dat ook da~rom ten onrechte 
in het raadsbesluit als datum van het ontslag 
is bepaald 1 Januari 1926, omdat dit raadsbe
_sluit vóór het in kracht van gewijsde is gegaan, 
geen rechtskracht zou hebben, doch dat noch 
aan het bij Geel. Staten tegen het onderwerpe
lijk raadsbesluit ingesteld beroep, noch aiin de 
beroepen tegen de bestreden uitspraak van 
Ged. Staten schorsende werking toekomt ; dat 
toch de schorsing van plaatselijke verordeningen 
in den zin van art . 150 der Gemeente wet, waar
toe het, genoemd raadsbesluit is t e rekenen, 
bij die wet regeling heeft gevonden, t erwijl de 
Provinciale wet bepalingen inhoudt omtrent 
de schorsing van besluiten van Ged. Staten ; 
dat de desbetreffende voorschriften der ge
noemde wetten omtrent de schorsende kracht 
van een ingesteld beroep geen bepaling be
vatten ; dat nu wel md uitbreiding van die 
voorschriften zoodanige werking had kunnen 
zijn toegekend aan het instellen van beroep bij 
Gerl. Staten t egan besluiten van den Gemeente
raad, genomen op grond van art. 38 der Lager
Onderwijswet 1920 en aan het vragen van 
voorziening bij Ons tegen besluiten van Ged. 
St.aten, ge- nomen krachtens de Lager-Onder
wijswet 1920, doch dat hiertoe dan uitdrukkelijke 
wetsh6palingen in die wet hadden moeten zijn 
opgenomen, wat evenwel niet is geschied ; 

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

met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten het besl~it van den Raad der ge
meente Alphen aan den Rijn, van 31 December 
1925, ongewijzigd te handhaven. 

Onze Minister van Onderw;js, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

26 Januari 1927. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Gemeentelijke inkomstenbelasting te Soest. 
Art. 6, 2de lid der betrokken verordening 

op de gemeentelijke inkomstenbelasting 
te Soest moet in dien zin worden verstaan, 
dat als eenmaal de Raad het percentage 
der belasting heeft vastgesteld - door 
den zoogenaatnden vermenigvuldigings
factor t e bepalen - de aap den gemeente
raad gegeven bevoegdheid is uitgeput. Waar 
de gemeenteraad dien vermenigvuldigingE
factor in 1923 had vastgesteld op 1.8, kan 
hij niet in 1925 besluiten voor hetzelfde 
belastingjaar 1923/1924 dien factor alsnog 
op 2 t e stellen. - De ingevolge dit tweede 
raadsbesluit opgelegde aanslag is ongeldig. 
- Ten onrechte bestrijdt de Minister van 
Financiën deze meening, die zich aansluit 
aan art. 243g der gemeentewet, welk 
wetsvoorschrift wil, dat als regel de aanslag 
vap_ een belastingplichtige in de gemeente
lijke inkomstenbelasting wordt vastgesteld 
tegelijk met diens aanslag in de rijksin-

komsten belastin~- Het middel is in strijd 
met een gronctbeginsel der bestaande 
wetgeving op het ~el:ied der directe · be
lastingen en in stri1d met, de rechtmatige 
belangen der belastingplichtigen. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van deµ 

Minister van Financiën tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de directe belastin
gen te Utrecht, van 3 Mei 1926, betreffende 
den aanslag van A., vroeger wonende te Soest, 
thans t e X., in de plaatselijke inkomstenbelas
ting der gemeente Soest, belastingjaar 1923/1924 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

O. dat lid 1 en 2 van art. 6 van de verordening 
op de heffing van een plaatseljjke inkomsten
belasting in de gemeente Soest, vastgesteld op 
26 Juni 1923, goedgekeurd bij K. B. van 4 Oct. 
1923, luidt : 

Van elk belastbaar inkomen wordt ieder jaar 
belasting geheven in de verhouding, als voor 
elke klasse aangewezen wordt door de bedragen, 
vermeld in de laatste kolom van het bij deze 
verordening behoorend t a rief. 

Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad het per
centage waarmede de in het vorig lid bedoelde 
aanslagen vermenigvuldigd worden, t en einde 
den aanslag in de belasting te verkrijgen. 

en lid 1 van a rt. 8 : 
Deze verordening wordt voor de eerste maal 

toegepast over het belastingjaar 1923/1924; 
dat bij besluit van den Raad der gemeente 

Soest van 26 Juni 1923 is besloten, voor het 
belastingjaar 1923/1924 den vermenigvuldi
gingsfactor t e st ellen op 1.8 ; 

dat krachtens dit raadsbesluit de aanslag 
van belanghebbende in gemelde belasting met 
toepassing van a rt . 243g, eerst e zin der gemeen
tewet, is bepaald op f x, en hem op 15 Augustus 
1923 een aanslagbilj et is uitgereikt; 

dat bij besluit van den Raad der gemeente 
Soest van 16 Maart 1925 is besloten voor het 
belastingjaar 1923/1924 den vermenigvuldigings• 
factor nader t e stellen op 2 ; 

dat toen op 20 Oct. 1925 aan belanghebbende 
een tweede aanslagbiljet is uitgereikt ten 
bedrage van f ij voor gemeentelijke inkomst en
belasting, belastingjaa r 1923/1924, met de 
bijvoeging "verbooging ingevolge raadsbesluit 
van 16 Maart 1925" ; 

dat belanghebbende tègen den tweeden aan
slag een bezwaarschrift indiende, doch deze 
aanslag door den Inspecteur is gehandhaafd 
bij beschikking van 9 Febr. 1926; 

dat echter op het door belanghebbende 
t egen die beschikking ingesteld beroep de 
R aad van Beroep zoowel de uitspraak van den 
Jnspecteur als den daarbij gehandhaafden 
aanslag heeft vernietigd, daarbij overwegende : 

,,dat in dezen is t e beslissen of de gemeente
raad, na eenmaal - ingevolge het bepaalde 
bij art. 6 van meer genoemde verordening -
den vermenigvuldigingsfactor over 1923/1924 
op 1.8 te hebben vastgesteld, later en dat nog 
wel eerst in 1925 rechtsgeldig kon besluiten, 
dat deze factor op 2 zou worden gebracht ; 
da t deze Raad van oordeel is, dat de gemeente-
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raad dit niet kon doen zonder met genoemde 
verordening zelve en wel speciaal met art. 6, 
al. 2, in strijd te komen ; dat immers uit het 
in die alinea voorkomende gebod, dat jaarlijks 
de gemeenteraad den ver~enigvuldigings
factor zal bepalen, voortvloeit, dat, als eenmaal 
deze bepaling heeft plaats gehad, niet bij een 
later besluit die factor meer kan worden gewij
zigd en zeke~ niet bij een besluit bijkans een 
jaar na afloop van het betrekkelijk belasting
jaar genomen ; dat derhalve het besluit van 
den Raad der gemeente Soest van 16 Maart 
1925, wàarbij in afwijking van het besluit van 
26 Juni 1923 die factor over het belastingjaar 
1923/1924 alsnog . op 2 werd vastgesteld, als 
strijdig met de verordening op de heffing van 
een plaatselijke inkomstenbelasting in die 
gemeente moet wo1·den geacht en de op grond 
van dat besluit aan reclamant opgelegde aan
slag derhalve niet in stand kan blijven" ; 

dat de Minister tegen deze uitspraak als 
middel van cassatie inbrengt: 

Schending, althans verkeerde toepa~sing 
va.n art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
in verband met art. 5 (lees art. 6) der verorde
ning op de heffing van een plaatselijke inkom
stenbelasting in de gemeente Soest, door te 
beslissen, dat uit het in genoemd art. 5 (lees 6) 
der verordening voorkomende gebod, dat jaar
lijks de gemeenteraad den vermenigvuldigings
factor zal bepalen, voortvloeit, dat, als eenmaal 
deze bepaling heeft plaats gehad, niet bij een 
later besluit die factor meer kan worden gewij
zigd; 

0. hieromtrent: . 
dat art. 6, lid 2 der verordening aldus moet 

worden verstaan, dat, wanneer eenmaal de 
Raad het percentage, waarmede de in het 
eerste lid bedoelde aanslagen zullen worden 
vermenigvuldigd (den vermenigvuldigingsfac
tor), heeft bepaald, dat aan den Raad te dien 
opzichte gegeven bevoegdheid is uitgeput en de 
Raad dus niet, gelijk zij hier deed, later dat 
percentage kon verhoogen ; 

dat deze opvatting die zich aansluit aan art. 
232g der gemeentewet, welke bepaling wil, 
dat als regel de aanslag van een belastingplich
tige in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
wordt vastgesteld tegelijk met diens aanslag 
in de rijksinkomstenbelasting, in overeenstem
ming is met het grondbeginsel der bestaande 
wetgeving op het gebied der directe belastingen, 
dat behoudens in de bij de wet geregelde, zich 
hier niet voordoende gevallen aan de belasting
plichtigen slechts eenmaal in een jaar een aan
slag ter zake ván een bepaalde directe belasting 
wordt opgelegd, hetgeen ook strookt met de 
rechtmatige belangen dier belastingplichtigen ; 

Verwerpt het beroep. (Gem. Stem.) 

26 Januari 1927. BESCHIKKrNG van den 
Hoogen Raad. 

Zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Deventer. 

Onder bedrijven in den zin van art. 242e 
der Gemeentewet zijn te verstaan onder
nemingen, die winst beoogen. - De maat
staf die de Raad van Beroep aanlegt om 
dit na te gaan is niet juist, immers onder
nemingen die winst beoogen zijn geenszins 

beperkt tot zoodanige, die zijn opgericht 
en als bedrijf worden geëxploiteerd uit slui
tend om winst te maken. Het beoogen van 
winst is mogelijk en komt meermalen voor 
bij ondernemingen, die de behartiging van 
algemeene belangen, hetzij van stoffelijken, 
hetzij van ideëelen aard ten doel hebben, 
zoodat het behalen van winst bij inrich
tingen voor verpleging van zii,ken ,of 
krankzinnigen geenszins noodwendig is 
uitgesloten. Wil men zich hieromtrent een 
oordeel vestigen, dan moet men nagaan 
hoe uit een financieel oogpunt de dienst 
in zijn geheel is ingericht. - De uitspraak 
wordt vernietigd en de zaak andermaal ter 
verdere behandeling aan den Raad van 
Beroep t eruggewezen, terwijl enkele punten 
met name worden aaPgewezen waaraan de 
Raad zijn aandacht zal hebben te schenken. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het leroepschrift in cassatie van den 

Chef der Afdeeling Financiën ter gemeente
secretarie te Deventer, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de directe belastin
gen te Zwolle, van 24 Aug. 1926, betreffende 
den aanslag van de Stichting "Het Sint Elisa
beth's-gasthuis", te Deventer, in de zakelijke 
belasting op het bedrijf in de gemeente Deventer 
over het iaar 1922 ; 

Gehoord den raadsman van verzoeker in 
cassatie; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Procu
reur-Generaal, er toe strekkende, dat de be
streden uitspraak zal worden vernietigd en 
dat het geding andermaal zal worden verwezen 
naar den Raad van Beroep voor de dir .. ,cte· 
belastingen te Zwolle, ter verdere behandeling 
en beslissing der zaak, met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad te wijzen arrest; 

0. dat, nadat de Raad van Beroep den aan
slag van belanghebbende in voornoemde be
lasting over gemeld jaar had gehandhaafd, 
de Hooge Raad bij arrest van 16 April 1924 de 
desbetreffende uitspraak van den Raad heeft 
vernietigd ( l ), overwegende : 

dat van bedrijf in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet alleen dan sprake kan zijn, wan
neer daa1·mede beoogd wordt het maken van 
winst ; dat het nu zeker mogelijk is, dat met 
name de exploitatie voor verpleging van zieken 
en krankzinnigen winst beoogt en zulk eene 
inrichting alsdan onder de bedrijven is te 
rekenen - zoodat den Raad werd opgedragen 
alsnog te onderzoeken of zulks met betrekking 
tot belanghebbende het geval was ; 

dat bij de nieuwe behandeling der zaak voor 
den Raad de belanghebbende heeft aangevoerd : 

"dat het bestuur van genoemd gest,icht den 
aanslag heeft bestreden, aanvoerende, dat 
bedoelde stichting niet een bedrtif uitoefent ; 
dat toch het gesticht i~ eene instelling van wel
dadigheid, vallende onder de Armenwet, t en 
doel hebbende de verpleging van krankzinnigen, 
voor het meerendeel armlastigen, waarbij het 
behalen van winst niet wordt beoogd ; 

"dat, toch met de mt>eRte provinciën, voor 
wier rekening patienten worden verpleegd, 

(1) Zie W. 11183. 
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eene ref!eling is getroffen, volgens welke voor
loopig een bedrag wordt uitbetaald aan de 
sti cht.ing, t erwijl na. afloop van het dienstj aar, 
wanneer de ~emiddelde verplegingskosten der 
patienten bekend zijn, wordt t erug gegeven 
h etgeen méér is bebald dan de verplegings
kosten of het t e weinig betaalde wordt bijge
st.ort ; dat voor zoover zoodanige verrekening 
niet plaat s heeft, dit het gevolg is van de 
omstandigheid, dat een enkele provinci~ geen 
latere verrekening wil, doch er af wil zijn met 
een vast bedrag, in welk geva l dus geen retri
butie of bijbeti:ding kan plaats hebben; 

,,dat de balans en winst - en verliesrekening,. 
die t elken jare aan het gemeentebestuur van 
l)aventer wordt ingezonden, in den regel met 
een aanme rkelijk voordeelig saldo sluit , d och 
d at onder die winst zit de rente van het kapitaal 
d er stichting, alsmede het aan verschillende 
provinciën te restitueeren bedrag, waarmede de 
betaalde verplegingskosten den werkelijken 
kostprijs der verpleging over het afgeloopen 
jaa r hebben over t roffen" ; 

dat hiertegenover de Chef der afdeeling Fi
n anciën ter gemeente-secreta rie van Deventer 
er op heeft, gewezen, da t tot 1916 de boekhou
<ling van het gesticht op ouderwetsche wijze 
werd gevoerd en dat alleen een ontvangsten
en uitgavenrekening werd bijgehouden, t erwijl 
de r ente van het kapitaal der sticht ing in de 
exploitatierekening kwam; dat in 1916 voor 
ieder der door de sticht ing geëxploiteerde 
ge tichten eene commercieele boekhoudng is 
opgezet, n.l. voor "het Sint Elisabeths-gasthuis", 
,,de Brinkgreven", alsook voor bet land bou w
bedrijf der stichting ; 

dat van toen af op rekening van ieder der 
gestichten een aanmerkelijke huurpri_js in reke
ning is gebracht ~oor het gebruik der gebouwen, 
terwijl de rente van het kapitaal der sticht ing 
toen niet meer werd aangewend voor de verple
ging der krankzinnigen, doPh werd opgepot ; 

dat belanghebbende's gemachtigde dezen 
gang van zaken erkennende heeft volgehouden, 
dat desniettemin geen winst werd beoogd, 
aangezien toch het doel was om die opgelegde 
gelden t e reserveeren en eventueel aan te 
wenden voor uitbreiding der sticht ing en der
halve ook voor het verplegen van krankzinnigen; 

dat de Raad van Beroep ter zake heeft 
overwogen: 

"dat t er beant w.:>ording va.n de vraag, of 
h at Sint Elisaberh~gasthuis t e Deventer is eene 
onderneming of inricht ing welke een bedrijf 
uitoefent a ls bedoeld io art . 242e der Gemeente
wet, eerst moet worden nagegaan wat onder 
zoodanig bedrijf is t e verstaan ; 

"dat blijkens een arrest, den 16en April 1924 
gewezen, naar de meening van den Hoogen 
Raad der Nederlanden moet worden uitgegaan 
van de t aalkundige bet eekenis van "bedrijf" 
en t aalkundig alleen dan van een bedrijf sprake 
is, indien daarmede wordt beoogd het maken 
van winst ; 

"dat naar 's R aada oordeel die meening nog 
t wijfel openlaat omtrent wat onder het beoogeu 
van win~t is te verstaan ; 

"dat er toch ondernemingen zij n, die zijn 
OJ?gericht e'l als bedrij f worden geëxploiteerd 
m tsluitend om winst te maken, zooals fabrieken 
en handelsondernemingen ; 

;,dat er evenwel ook ondernemingen zijn, die 

behartiging van algemeene belangen beoogen -
hetzij van meer stoffelijken, hetzij van meer 
ideëelen aa rd - en de daarvoor benoodigde 
middelen moeten vinden geheel of gedeeltelijk 
uit de opbrengst van hnn bedrijf ; dat deze 
ondernemingen beoo~en en moeten beoogen 
opbrengsten t e verkrijgen, zoodat de rekening 
zoo mo,i:elijk geen tekort maar een overschot aan • 
wijst, hetwelk haar in staat stelt haar primair 
doel t e bereiken op steeds ruimer schaal ; dat 
onder laatstbedoelde ondernemingen bebooren 
wat men overheidsbedrij ven noemt en voorts 
particuliere inricht ingen als ziekenhuizen, 
krankzinnigengestichten enz. ; 

"dat, al worden deze ondernemingen niet 
opgericht en in bedrijf gehouden uitsluitend 
om de winst, zU toch , om in s tand t e blijven, 

• moeten zorgen, dat er geen verliezen zijn, maar 
winst wordt gemaakt ; 

,,dat, wanneer men dit in het oog houdt, ie
dere instelling, rlie niet gratis werkt, winst 
beoogt en als zij den vorm van een bedrijf heeft, 
in de zakelijke belasting op het beärijf zou val
len; 

"dat voorgaande overweging zoude leiden 
tot de opvatting, dat de aanslag, als terecht 
opgelegd, zou moeten worden gehandhaafd, 
- welke opvatting steun zon vinden in eene 
beslissing van den Hoogen Raad, volgens 
welke het Rijk terecht in de zakelijke belasting 
op het bedrijf in eene ~emeente was aangeslagen 
t er zake van het bedrijf der Posterij en en Tele
grafie, een dienst, die weliswaar door den 
Hoogen R aad met een beroep op de geschiedenis 
der wet werd geoordeeld onder het begrip 
" bed rijf" in den zin der wet t e vallen, doch 
dat dit juist een t ypisch voorbeeld kan heeten 
van eene onderneming, die niet is opgericht 
en niet uitsluitend wordt geëxploiteerd om winst 
t e maken; 

,,dat echter, naar de oogenschijnlijke bedoe
ling van 's Hoogen R aads hierboven aangehaald 
arrest van 16 April 1924, het beoogen van het 
maken van winst toch slechts geacht moet 
worden aanwezig t e zijn bij ondern emingE:n 
of inrichtingen, die zijn opgericht en als bednJf 
worden geëxploiteerd met het vooropgezet 
doel om winst t e maken ; 

,,dat in dit licht beschouwd het Sint Elisa
beths-gasthuis t e Deventer niet onder zoodanige 
ondernemingen of inricht ingen valt en derhalve 
niet voor aanslag in de zak elijke belasting op 
het bedrijf in aanmerking komt" ; 

Op welke g ronden de Raad van Beroep den 
aanslag, als ten onrechte opgelegd, heeft ver
nietigd; 

0. dat t egen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240c en 242e der Gemeentewet, en van 
art. 1 der Verordening op de heffing van 
eene zakelijke belasting op het bedrijf in 
de gemeente Deventer, vast gesteld bij besluit 
van den R aad der gemeente Deventer van 7 
Juni 1921, no. 3/636, en gewijzigd bij besluit 
van den R aad der gemeente Devent_er van 
2 Aug. 1921, no. 8/636, goedgekeurd b1J K. B. 
van 2 N ov. 1921, n°. 42, doordat de Raad van 
Beroep t en onrechte beslist, dat het Sint Elis3:
beths-gasthnis t e Deventer niet is een bednJf 
in den zin van de Gemeentewet en van de 
boven genoemde Verordening; 
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0. hieromtrent en ambtshalve: 
dat onder bedrijven in den zin van art. 242e 

der Gemeentewet zijn te verstaan ondernemin
gen, die winst beoogen ; 

dat, ter beantwoording van de vraag, welke 
ondernemingen winst beoogen, de door den 
Raad van Beroep gemaakte onderscheiding niet 
kan dienen; 

dat immers de ondernemingen, die winst 
beoogen, niet zijn beperkt tot zoodanige on
dernemingen, die zijn opgericht en als bedrijf 
worden geëxploiteerd uitsluitend om winst te 
maken, zooals fabrieken en handelsonderne
mingen ; dat toch het beoogen van winst zeer 
wel mogelijk is en dan ook meermalen voorkomt 
bij ondernemingen, die de behartiging van 
algemeene belangen, hetzij van stoffelijken, 
hetzij van ideëelen aard ten doel hebben, 
zoodat dan ook - gelijk de Hooge Raad in zijn 
aangehaald arrest reeds overwoog - het beoo
gen van winst bij inrichtingen voor verpleging 
van zieken en krankzinnigen geenszins no'.ld
wendig uitgesloten is ; dat, nu voor de vraag of 
de belanghebbende stichting winst beoogt 
moet worden nagegaan, hoe uit finantieel oog
punt de dienst daarvan in zijn geheel is inge
richt, met name welke tarieven en verdere 
regelingen ten aanzien van de verschillende 
categorieën van patienten gelden, uit welke 
bestanddeelen de winst- en verliesrekening 
der stichting is samengesteld en welke de resul
taten der rekening zijn, terwijl voorts a lle 
omstandigheden in aanmerking komen, waaruit 
met betrekking tot de vraag of al dan niet 
winst beoogd wordt gevolgtrekkingen kunnen 
worden gemaakt ; waarbij echter in het oog is 
t e vatten, dat het enkele feit, dat een deel van 
den dienst aldus is ingericht, dat het strekt om 
de ongunstige finantieele resultaten van een 
ander deel goed te maken, op zich zelf en zonder 
meer er n iet noodwendig toe behoeft te leiden 
om het beoogen van winst aan t e nemen ; 

0. dat blijkens het bovenstaande 's Raads 
overwegingen de uitspraak niet kunnen dragen 
en mitsdien art. 16 der Wet van 19 Dec. 1914, 
S . 564, in verband met de in het middel aange
haalde artikelen, is geschonden; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen te Zwolle, 
den 24en Aug. 1926 in deze zaak gewezen ; 

Verwijst de zaak naar genoemden Raad, t en 
einde met inachtneming van 's Hoogen Raads 
arrest verder te worden behandeld en beslist . 

(W.) 

26 Januari 1927. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Zakelijke belasting op hei bedrijf in de gemeente 
Utrecht . 

Terecht is de Raad van Beroep bij de 
beantwoording der vraag of de Staat der 
Nederlanden ter zake van 's Rijksmunt in 
de zakelijke belasting op het bedrijf moest 
worden aangeslagen er van uitgegaan, dat 
"bedrijf" moet worden opgevat in de 
taalkundige beteekenis zoodat alleen van 
een bedrijf sprake is, wanneer het maken 
van winst beoogd wordt. - Ter beantwoor
ding der vraag of dit doel bereikt wordt, 
is de wijze waarop de boekhouding wordt 
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gehouden, niet beslissend. De Raad van 
Beroep heeft echter ten onrechte waarde 
ontzegd aan de beantwoording der vra.ag 
of het streven gericht is naar het verkrijgen 
van voordeelige overschotten en het be
dingen van loon voor bepaalde diensten. 
Evenmin is juist 's Raads oordeel dat 
winsten verkregen door aanmunting voor 
het buitenland buiten beschouwing moeten 
blijven, a ls die winsten dienen tot dekking 
van minder gunstige resultaten van het 
bedrijf. Die meening is alleen juist wanneer 
die winsten zoodanig zijn berekend dat zij 
in geen geval de geleden of te verwachten 
verliezen, althans eenigszins belangrijk 
kunnen overtreffen en bovendien die ver
liezen niet een gevolg zijn van het feit dat 
eene abnormaal lage vergoeding wordt 
aangenomen voor hetgeen de Rijksmunt 
voor den Staat verricht. - Cassatie en 
terugwijzing ten einde alsnog ettelijke in het 
arrest genoemde bepaalde punten n te gaan. 

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

Chef der Afdeeling Belastingen ter gemeente
secretarie van Utrecht, t egen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Utrecht, van 14 April 1926, betreffende 
den aanslag van den Staat der Nederlanden 
('s Rijks munt) in de zakelijke belasting op het 
bedrijf (belastingjaar 1924) ; 

Gehoord de raadslieden van partijen; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Procu
reur-Generaal, hiertoe strekkende, dat de 
bestreden uitspraak zal worden vernietigd en 
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 belanghebbende tegen de beschikking 
van 26 Oot. 1925, waarbij na bezwaarschrift de 
aanslag in gemelde belasting ten bedrage van 
f 720 werd gehandhaafd, in beroep is gekomen 
bij den R aad van Beroep, betoogende, dat een 
aanslag in de zakelijke belasting slechts dan 
terecht wordt opgelegd, wanneer het betrokken 
bedrijf het maken van winst beoogt, hetgeen 
met het rijksmuntbedrijf niet het geval is, 
daar dit slechts den kostenden prijs berekent 
en aanmunting voor het buitenland p laats 
heeft gehad met het oog op dreigende werke
loosheid, deels om het bedrijf paraat te houden, 
deels om ongunstige bedrijfsresultaten zooveel 
mogelijk te voorkomen ; 

dat de Chef der afdeeling belastingen ter 
gemeente-secretarie van Utrecht, van oordeel, 
dat het rijksmuntbedrijf het maken van winst 
wèl beoogt, naar de bestreden beslissing deze 
meening doet steunen op een volgens de 
boekhouding behaalde gemiddelde winst van 
f 211,896.22 per jaar over de laat ~t e tien jaar, 
alsmede op de aanmunting voor vreemde 
Staten; 

0. dat de Raad den aanslag heeft vernietigd, 
na te hebben overwogen : 

,,dat de instelling van 's Rijks munt uitslui
tend is geschied met het doel om munten te 
vervaardigen en de voorziening in de behoefte 

4 
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aan betaa!middelen en geenszins heeft bedoeld 
het maken van winst ; dat voorts elke tak van 
dienst geheel vrij is zijn boekhouding op te 
zetten op de wijze als het doelmatigst blijkt ; 
dat uit een commercieele boekhouding als zoo
danig dus geenszins kan worden afgeleid, dat 
van het oorspronkelijk doel is afgeweken ; dat 
bovendien een boekhouding, in den vorm waarin 
deze wordt gevoerd, het rechtskarakter der 
instelling niet vermag te wijzigen ; dat het 
streven naar voordeelige overschotten, of zelfs 
het verkrijgen van deze, dit karakter evenmin 
aantast; 

"dat voorts t en aanzien van het aanmunten 
voor het buitenland het besluit daartoe door 
een Muntmeester onder bepaalde omstandig
h e d en, in dit g e va l om h e t b edrijf gaande t e 
houden en de anders t e ducht1m verliezen t e 
voorkomen, geen wijziging brengt in het ka
rakter der instelling, daar immers iedere tak 
van dienst, binnen de grenzen zijner bevoegd
heid, met derden transacties kan verrichten, 
welke op zich zelf het ka rakter van bedrijfs
handelingen dragen; dat het Munt bedrijf daar
door nog geenszins tot winstbeoogend bedrijf 
wordt gestempeld ; dat immers reeds van ouds 
muntloon werd bedongen ; dat het bedingen 
van loon voor bepaalde diensten nog geenszins 
een instelling stempelt tot winstbeoogend b e
drijf, vermits uit het bedingen en ontvangen 
van loon nog niet volgt, dat winst wordt be
o ogd, doch slechts gelijk in het onderhavig 
geval is bedoeld eene cont ra-praestatie voor 
bewezen diensten ; dat , zelfs al wordt door 
bepaalde handelingen winst behaald, de in
st elling daardoor nog niet wordt een bedrijf 
dat winst beoogt" ; 

0. dat hiertegen als middel van cassatie 
wordt aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242c der Gemeentewet, a r t . 1 der Verordening 
op de heffing van een zakelijke belasting op het 
bedrijf der gemeente Utrecht, doordien de R aad 
van Beroep ten onrechte den aanslag van 's Rijks 
munt in de zakelijke belasting op het bedrijf 
vernietigde, op grond dat het muntbedrijf niet 
zou zijn op te vatten als een bedrij f in den zin 
der aangehaalde bepalingen, ten onrechte, 
daar, wat er van zij , dat het hoofddoel daarvan 
zou zijn om munten t e vervaardigen en t e 
voorzien in de behoeften aan metaalmiddelen, 
daarnaast t evens door het aanmunten voor 
het buitenland een nevendoel werd bevorderd 
in het behalen van voordeelen en in elk geval 
daardoor ontstond een commercieel handelende 
technische eenheid, - alt hans doordat de 
R aad verzuimd heeft t e onderzoeken of dit 
wellicht het geval was ; . 

0. hieromtrent en ambtsha lve : 
dat de R aad t erecht er van ui tgaat, dat de 

Gemeentewet, toelat end de heffing van een 
zakelijke belasting op het bedrijf, het woord 
,,bedrijf" opvat in de t aalkundige beteekenis, 
naar welke alleen dan van bedrijf sprake is, 
indien beoogd wordt het maken van winst ; 

dat die beteekenis derhalve ook moet worden 
gehecht aan het woord " bedrijf" in de veror
dening, in het middel van cassatie genoemd ; 

dat de R aad evenzeer t er beoordeeling van 
de vraag, of gemeld doel wordt beoogd, geen 
waarde behoefde t e hechten aan de wijze, 
waarop de bo~khoudiug wordt gevoerd ; 

dat de R 1ad evenwel ten onrechte voor de 

beoordeeling van die vraag waarde heeft out· 
zegd aan het streven naar het verkrijgen van 
voordeelige overschotten en aan het bedingen 
van I oon voor bepaalde diensten : 

dat toch het eerste juist een kenmerk kan 
zijn voor het beoogen van win•t en het tweede, 
in verband met het bedrag van het loon - zon
der dat dit het karakter van contra-praestatie 
behoeft t e verliezen - , zeer wel tot de gevolg
trekking kan leiden, dat het maken van winst 
in de bedoeling van het bedrijf ligt ; 

dat wijders 's R aads meening, dat bij de 
beoordeeling van gemelde vraag de winsten 
verkregen door aanmunting voor het buiten
land buiten beschouwing kunnen blijven, als 
die winsten dienen tot dekking van minder 
guns tige resultat en van h e t bedrijf, in hare 
algemeenheid evenmin opgaat ; 

dat immers bij de onderhavige instelling deze 
meening alleen kan worden aanvaard, wanneer 
die winsten zoodanig zijn berekend, dat zij in 
geen geval de geleden of t e verwachten ver
Ji.ezen, alt hans eenigszins belangrijk kunnen 
overtreffen en bovendien die verliezen niet een 
gevolg zijn van het feit , dat eene a bnormaal 
lage vergoeding wordt aangenomen voor hetgeen 
de rijksmunt voor den Staat verricht ; 

dat de Raad mitsdien niet voldoende gerr.oti
veerd heeft zijn beslissing, dat door 's Rijks 
Munt geen winst beoogd wordt , doordien hij 
omstandigheden, welke tot de slotsom kunnen 
leiden, dat dit laatste wèl het geval is, als 
zonder beteekenis heeft uitgeschakeld en buit.en 
beschouwing gelat en, en heeft verzuimd die 
omst,andigheden nader t e onderzoeken, waar
voor te meer aanleiding was, nu althans volgens 
de boeken van belanghebbende winst, is ge
maakt, en ar t . 3bis van de Muntwet 1901 -
(van welke wet de tekst ot1Îeuw bekend is 
gemaakt bij K. B. van 26 .N ov. 1912, S. 354, 
zijnde de wet sedert gewijzigd bij de wetten 
van 27 Nov. 1919, S. 786, 21 Nov. 1924, S. 525, 
en 29 Jun' 1925, 8 308, zooals dit a r t,ikel luidt 
na de wij ziging bij gemelde wet van 21 Nov. 
1924, S. 525 - van op aanmuntingen behDalde 
winsten spreekt ; 

0. dat de Raad derhalve alsnog in het bijzon
der zal moeten nagaan, of de werkzaamheden, 
welke 's R ij ks Munt voor anderen dan voor 
den Staat verricht , geschieden tegen zoodanige 
prijzen, dat hieruit moet worden afgeleid, dat 
door het bedrijf winst wordt beoogd - zie 
K. B. van 20 J an. 1913, S. 35, gewij zigd bij 
K. B. van 6 Maart 1914, S. 143, 12 Sept. 1917, 
S. 586, 27 F ebr. 1919, S. 53 en 16 0 ct. 1919, 
s. 604); 

dat de Raad dan verder , voo r zoover staande 
wordt gehouden, dat winsten alleen beoogd 
worden om de verliezen, geleden of t e verwach
ten, t e dekker, tevens za l moeten nagaan, of 
de prijzen voor anderen dan voor den Staat 
zoodanig berekend zijn, dat de daarop te maken 
winsten tot de verliezen in eene verhouding 
staan, welke gemelde stelling aannemelijk 
doet zijn, alsmede of soms die verliezen niet 
een gevolg zijn van een abnormaal laag aange
nomen vergoeding voor het.geen 's Rijks munt 
voor den Staat verricht ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Verwijst het geding naar den R aad van Be

roep voor de directe belasting te Utrecht, ter 
verdere behandeling en beslissing, met inacht -
neming van 's H oogen Raads a rrest. (\V.) .. 
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27 Januari 1927. BESLl!IT, houdende aan
wijzing van Hoorn als losplaats van goe
deren, ingevoerd langs rivieren en kanalen, 
en van W ellsche H 1.t voor den doorvoer van 
a ldaar te lande aangebrachte accijnsvrije 
goederen. S. 18. 

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

Fi,panciën van 21 Januari 1927, n°. 101, In
voerrechten ; 

Gezien iirtikel 75 van de Algemeene Wet 
van 26 August-uR 1822 (Staatsblad n°. 38) en 
artikel l van het Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) en 15 April 1872 
(Staat.~blad n°. 47) en op Ons besluit van 7 Sep
tember 1906 (Staatsblad n°. 237); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : . 

Art. 1. De gemeente Hoorn wordt mede 
aangewezen voor de los~ing· van goederen, in
gevoerd langs rivieren en kanalen, op den voet 
van voormeld Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872. 

2. Het kantoor Wellsche H1it (gemeente 
Bergen) wordt mede opengesteld voor den door
voer van aldaar te lande van buitenslands aan
gebrn.cbte accijnsvrije goederen. 

3. Dit be~luit treedt in werking met ingang 
van 1/i Februari l.927. 

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

's-Gravenhage, den 27sten ,Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister vnn Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 2 Febr. 1927.) 

28 Jamiari 1927. BESLUIT tot handhaving 
van het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland van 3 November 1925, n°. 18, 
houdende vaststelling van het vergoedings
cijfer per leerling, overeenkomstig art. 101, 
2• lid, der Lager-onderwijswet 1920 over 
het jaar 1922, door de gemeente Leiden 
uit te keeren aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen aldaar. S. 19. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

a. den Raad der gemeente Leiden ; b. het Be
stuur van de Vereeniging tot sticht.ing en in
standhouding van scholen voor lager en meer 
uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag aldaar tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuiclholland van 3 November 
1925, n°. 18, waarbij met vernietiging van het 
besluit van den Raad van Leiden van 10 No
vember 1924 het bedrag der vergoeding, be
doeld in artikel 101, der Lager-onderwijswet 
1920 voor het jaar 1922 is vastgesteld volgens 
den grondslag van f 28.56 per leerling voor zoo
veel betreft het gewoon lager ond~rwijs en van 
f 40.80 per leerling voor zooveel betreft het 
uitaebreid lager onderwijs ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 
1 September 1926, n°. 571 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

24 Januari 1927, n°. 11666, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 
· Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Leiden in zijne vergadering van 10 November 
1924 de vergoedin~ bedoeld bij artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 over 1922 heeft vast
gesteld volgens den grondslag van f 16.99 per 
leerling voor zooveel betreft het gewoon lager 
onderwijs en van f 22.42 per leerling voor zoo
veel betreft het uitgebreid lager onderwijs ; 

dat nadat het bestuur der Vereeniging tot 
oprichting en instandhouding van scholen voor 
lager en meer uitgebreid lager onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Leiden, het be
stuur der Roomsch-Katbolieke Parochiale 
Jonaensscholen staande onder het Roomscb
Kath.olieke Parochiaal Kerkbestuur aldaar en 
het bestuur der Inricht.ing van Liefdadigheid 
voor Roomsch-Katbolieken (meisjesscholen der 
Eerwaarde Zusters in de Pelikaanstraat) in die 
gemeente van dit besluit bij Ged. Staten in 
beroep waren gekomen, aanvoerende : 

I. dat de Raad bij de vaststelliJ?,g der ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
l• lid, der Lager-onderwijswet 1920, ten on~ 
rechte buiten beschouwing heeft gelaten de 
over het jaar 1922 door de gemeente gedane 
uitgaven met betrekking tot de jaarwedden 
der vakonderwijzers ; 

IL dat de Raad bij de vaststelling van de 
kosten bedoeld in artikel 55 c (ged.), e, /, gen o 
der wet, zooals deze vóór 1 Januari 1923 luidde, 
uitsluitend rekening heeft gehouden met die 
artikelen van de gemeenterekening, welke 
onder de onderwijshoofdstukken der ge
meenterekening zijn ondergebracht, doch ver
zuimd heeft tal van uitgaven, voor de in boven
aangehaalde onderartikelen bedoelde doeleinden, 
voorkomende onder andere posten der ge
meenterekening op te nemen met name a. de 
salarissen, kosten van verzekering tegen onge
vallen, rentezegels en pensioenkosten van in 
dienst der gemeente zijnde personen, die op 
eenigerlei wijze directen of rndirecten arbeid 
verrichten ten behoeve van de openbare scholen, 
waaronder begrepen ambtenaren ter gemeente
secretarie; b.de uitgaven voor lesroosters, rap
portenboekjes, briefpapier, enveloppen, mo
dellen, enz. ten dienste van het openbaar lager 
onderwijs, alle dienende tot verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs ; c. de kosten 
van brandverzekering der schoolgebouwen en 
d. de kosten voor het maken en verven eener 
rijwielloods bij de school aan de Pieterskerk
straat, waarvan de kosten f 445 hebben be
dragen; 

III. dat de Raad bij de vastst,ell ing der ver
goeding ten onrechte in aftrek heeft gebracht 
de in geen enkelen integralenpost der gemeente
rekening te vin.den "vergoedingen voor het 
gebruik van schoollokalen" nl. f 1173.39 voor 
gewoon lager onderwijs en f 542.54 voor uitge
breid lager onderwijs ; 

IV. dat de Raad ten onrechte bij de be
rekening der vergoeding in aanmerking hP.eft 
gebracht de uitgaven over het tijdvak 1 Sep
tem.ber- 31 December 1922 van de op eerst
genoemd tijdstip geopende openbare uitgebreid 
lager onderwijsschool, als bedoeld in artikel 3, 
sub 4, der Lager-onderwijswet 1920; 

V. dat de Raad met toepassing van artikel 
101, 7• lid (oud) der wet op het bedrag der aan 

4" 
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het Gereformeerd Schoolbestuur uit te keeren 
vergoeding in aftrek heeft gebracht de volgtms 
de gemeenteverordening verschuldigde school
gelden ; dat zich hieronder bevindt een bedrag 
van f 88.90½ wegens over 1922 niet geïnd 
schoolgeld, hetwelk naar de meening van het 
schoolbestuur door Burgemeester en Wet
houders niet-invorderbaar had moeten worden 
verklaard en bij de berekening van den hier
vorenbedoelden aftrek buiten aanmerking had 
moeten blijven, Ged. Staten bij besluit van 
3 November 1925 n°. 18 met vernietiging van 
het Raadsbesluit, het bedrag der vergoeding 
voor het jaar 1922 hebben vastgesteld volgens 
den grondslag van f 28.56 per leerling voor 
zooveel betreft het gewoon lager onderwijs en 
van f 40.80 per leerling voor zooveel betreft 
het uitgebreid lager onderwijs, daarbij over
wegende: 

ad I . dat de vraag moet worden beantwoord 
of de jaarwedden der vakonderwijzers al dan 
niet gerangschikt kunnen worden onder een 
der in artikel 55, j0 artikel 101 (oud) 5° lid, 
der wet genoemde rubrieken, welke bij de toe
kenning van de gemeentelijke vergoeding over 
1922 aan de schoolbesturen in aanmerking 
mogen worden genomen ; 

dat blijkens de geschiedenis der wet onder 
,,onderwijzers" in artikel 55, sub a, de vak
onderwijzers niet begrepen zijn, evenmin als 
dit het geval is in artikel 100; dat nu de jaar
wedden van de vakonderwijzers bij het open
baar onderwijs niet zijn ondergebracht onder 
het tegenwoordige artikel 55, sub a, de samen
hang tusschen de artikelen 55 en 54 mede brengt, 
dat de jaarwedde van deze categorie van onder
wijzers vóór 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 ge
meente ingevolge artikel 54 moet voorzien, 
onder een der overige rubrieken van artikel 55 
moeten worden gerangschikt ; dat, daar de 
kosten vallende op de aanstelling van vak
onderwijzers ongetwijfeld geacht kunnen worden 
te strekken tot verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, deze uitgaven over het 
jaar 1922 gerangschikt behooren te worden 
onder letter o van artikel 55 dier wet; dat mits
dien in verband met het bepaalde in art,ikel 
101, 5° lid, der wet, zooals dit vóór laatstaan
gehaalde wetswijziging luidde, de hierbedoelde 
uitgaven voor de vakonderwijzers bij de be
paling van de gemeentelijke vergoeding over 
1922 in aanmerking hadden behooren te worden 
genomen ; dat blijkens nader bericht van Bur
gemeester en Wethouders de kosten van sala
rieering der vakonderwijzers in 1922 hebben 
bedragen : voor het gewoon lager onderwijs 
f 54,189.75½ en voor het uitgebreid lager 
onderwijs f 7077 .50 ; 

ad II sub a. dat de kosten wegens salarissen, 
pensioenen, verzekering enz. geacht moeten 
worden te behooren tot die ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs be
doeld in artikel 55, sub o, der wet waarmede 
bij de toepassing van artikel 101 voor een deel 
rekening behoort te worden gehouden ; dat, 
moge al uit de gemeenterekening het juiste 
bedrag van het deel der hierbedoelde kosten, 
dat geacht moet worden te zijn uitgegeven ten 
behoeve van het openbaar lager onderwijs, niet 

kunnen worden afgeleid, daardoor echter nog 
niet een krachtens de wet aan de bijzondere 
schoolbesturen toekomend recht illusoir mag 
,vorden gemaakt; dat bij gebreke van een in de 
gemeenterekening duidelijk aanwijsbaar bedrag 
volstaan zal moeten worden met een raming 
daarvan ; dat in billijkheid die raming is te 
stellen op f 0.50 per leerling, zoowel voor het 
gewoon als voor het uitgebreid lager onderwijs; 
dat dus, berekend naar een gemiddeld aantal 
leerlingen over 1922 bij het gewoon lager onder
wijs van 4929 en bij het- uitgebreid lager onder
wijs van 398 uit dezen hoofde nog een bedrag 
van f 2464.50 voor het gewoon en van f 199 voor 
het uitgebreid lager onderwijs in aanmerking 
moet worden gebracht ; 

ad II, siib b. dat dit bezwaar ongegrond moet 
worden geacht nu Burgemeester en \Vethouders 
hebben medegedeeld, dat, al is voor elke uitgaaf 
ten behoeve van de openbare scholen geen 
afzonderlijke post op de gemeentebegrooting 
uit"etrokken uitgaven als die voor lesroosters, 
rapportenboekjes enz. op de onderwijsposten 
zijn geboekt en volledig bij de berekening der 
vergoeding in aanmerking zijn gekomen ; 

ad II, sub c. dat dezelfde overweging als die 
sub a er toe leidt om de hierbedoelde kosten 
wegens brandassurantie in aanmerking te nemen 
bij de berekening van de vergoeding ; dat uit 
dezen hoofde nog een bedrag van f 411.05 voor 
het gewoon lager onderwijs en van f 42.43 ½ 
voor het uitgebreid lager onderwijs in aanmer
king behoort te worden gebracht; 

ad II, sub d. dat dit bezwaar ongegrond moet 
worden geacht, aangezien het hier eene buiten
gewone uitgaaf betreft, welke bij de berekening 
van de vergoeding als bedoeld in artikel 101 
der wet buiten beschouwing behoort te blijven; 

ad III. da~ hun College methetschoolbestuur 
van oordeel is, dat bij de berekening der ver
goeding niet buiten aanmerking mogen worden 
gelaten de van derden ontvangen vergoeding 
voor het gebruik van openbare schoollokalen, 
aangezien de gemeente zich geen voordeel mag 
verschaffen ten koste van de schoolbesturen ; 
dat echter eene uitzondering dient te worden 
gemaakt voor zooveel deze vergoeding betrek
king heeft op uitgaven wegens schoonhouden, 
vuur en licht dier lokalen, welke uitgaven inder
daad zijn te beschouwen als restitutie van werke
lijk gemaakte kosten; dat, nu uit een nader van 
Burgemeester en Wethouders ontvangen schrij
ven gebleken is, dat de gemeente aan huur voor 
schoollokalen niet meer heeft ontvangen dan 
noodig was tot goedmaking van de kosten voor 
vuur, licht, schoonhouden en meerder onder
houd, het, bezwaar op dit punt als niet gegrond 
moet worden beschouwd ; 

ad IV. dat naar door Burgemeester en Wet
houders is medegedeeld, voor de berekening van 
de vergoeding voor de bijzondere uitgebreid 
lager onderwijsscholen in aanmerking zijn ge
bracht de kosten van de open bare uitgebreid 
lager onderwijsschool als bedoeld in artikel· 3, 
4• lid, der Lager-onderwijswet 1920 en die 
van de kopklassen der 2 (oude) openbare meer 
uitgebreid lager onderwijsscholen volgens ar
tikel 2bis; 4• lid, der Lager-onderwijswet 1878 
gedurende de door het schoolbestuur genoemde 
tijdvakken; dat, nu de Lager-onderwijswet 
1920 hieromtrent in 1922 geen bepaalde voor
schriften gaf, met deze wijze van berekening, 
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welke het meest met de billijkheid overeen
kwam, genoegen kan worden genomen ; dat er 
da.n ook voor hun College geen voldoende termen 
bestaan om toepassing te geven aan artikel 15, 
2• lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432) en dit te minder nu artikel 
201, 3e lid, der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
dit na de wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad 
n°. 319) is komen te luiden, de door het gemeen
tebestuur gevolgde wijze van berekening sedert 
1 Juli 1924 uitdrukkelijk voorschrijft; dat bet 
bezwaar op dit punt dus ongegrond moet worden 
verklaard; 

ad V. dat blijkens artikel 89. ll 0 lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, zooals dit in 1922 
luidde, het schoolbestuur zich aansprakelijk 
stelt voor de voldoening der krachtens de ge
meentelijke verordening verschuldigde school
gelden ; dat dit artikel in zijne algemeene strek
king het schoolbestuur de verplichting oplegt 
om de verschuldigde schoolgelden tot het volle 
bedrag te voldoen ; dat het schoolbestuur nu 
wel een beroep heeft gedaan op artikel 9 van 
de verordening regelende de invordering der 
schoolgelden in de gemeente Leiden, vastge
steld den 19den December 1921, luidende: 
"Aanslagen, waarvan de invordering niet kan 
geschieden tengevolge van onvermogen, of 
andere ter beoordeeling van Burgemeester en 
Wethouders geldige redenen, worden door Bur
gemeester en Wethouders oninvorderbaar ver
klaard" , maar dat, afgescheiden van de vraag 
of met het oog op het bepaalde in artikel 89, 
Il e lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 op 
deze bepaling wel een beroep kan worden ge
daan. toepassing van artikel 9 van de bedoelde 
verordening in dit geval aan het gemeentebe
stuur practisch niet mogelijk is gebleken : dat 
toch; naar uit van Burgemeester en Wethouders 
ontvangen mededeelingen gebleken is, het ge
meentebestuur een onderzoek heeft ingesteld 
omtrent de vraag of het bedrag aan oninbare 
posten werkelijk nog door belanghebbenden 
verschuldigd is ; dat, met uitzondering van 
enkele posten, welke door het gemeentebestuur 
nog op belanghebbenden zijn verhaald en dan 
ook bij het bepalen der vergoeding ten voor
deele van het schoolbestuur zijn gekomen, ten 
aanzien van de overige openstaande posten 
aan schoolgeld de gemeente-ontvanger, na de 
betrokkenen zooveel mogelijk te hebben gehoord, 
niet de overtuiging heeft gekregen, dat zij het 
te hunnen laste gestelde inderdaad nog schuldig 
waren ; dat toch uit verschillende door hen 
overgelegde schoolgeldkwitantiën niet viel af 
te leiden op welke aanslagen die kwitantiën 
betrekking hadden en welke aanslagen dus niet 
waren betaald ; dat onder deze omstandigheden 
het gemeentebestuur terecht de niet invorder
baarverklaring van deze posten niet toelaat
baar heeft geoordeeld; dat het bezwaar op dit 
punt mitsdien ongegrond moet worden ver
klaard; dat voorts het gemeentebestuur bij de 
berekening van de vergoeding over 1922 is uitge
gaan van een totaal bedrag van f 83,753.38½ 
voor het gewoon en van f 8922.34½ voor het 
uitgebreid lager onderwijs ; dat uit boven
staande overwegingen volgt, dat deze totaal
bedragen zullen moeten worden verhoogd : 

a. voor zooveel het gewoon lager onderwijs 
betreft met onderscheidenlijk f 54,189.75½ 
(jaarwedden vakonderwijzers), f 2464.50 {ad-

ministratiekosten) en f 411.05 (kosten brand
verzekering) en mitsdien moeten worden ge
steld op f 140,818.69; 

b. voor zooveel het uitgebreid lager onderwij.s 
betreft met onderscheidenlijk f 7077.50, f 199.
en f 42.43½ en mitsdien moeten worden gesteld 
op f 16,241.28 ; 

dat naar een gemiddeld leerlingental over 
1922 van 4929 aan de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs en van 398 aan de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs de gemiddelde 
kosten per leerling ter berekening van bedoelde 
vergoeding moeten worden gesteld op 
f 140,818.69: 4929 = f 28.56. voor het gewoon 
lager onderwijs en op f 16,241.28 : 398 = f 40.80 
voor het uitgebreid lager onderwijs ; 

dat van het besluit van Ged. Staten 
a. de Raad van Leiden en b. het bestuur van 

de Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen voor gewoon en meer uitgebreid 
lager onderwijs op Gereformeerden grondslag 
aldaar bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de Raad van Leiden aanvoert, dat bij 
Ons besluit van 11 Augustus 1924 (Staatsblad 
n°. 415) is beslist, dat door de gemeenten aan 
de bijzondere scholen over 1922 geene ver
goeding, wegens salarieering vair- vakonder
wijzers verschuldigd is, zoodat die kosten door 
den gemeenteraad terecht buiten aanmerking 
zijn gelaten; dat de kosten wegens brand
assurantie van de schoolgebouwen, op grond 
van hetzelfde besluit, niet, kunnen worden ge
acht te behooren tot de uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs ; dat 
bij de berekening der vergoeding geen rekening 
kon worden gehouden o. m. met de salarissen 
van ambtenaren ter gemeente-secret,arie, omdat 
het niet mogelijk is na te gaan welk gedeelte 
van die salarissen kan worden geacht ten laste 
van het openbaar onderwijs te komen en zulks 
ook niet uit de gemeenterekening over 1922 valt 
af te leiden; dat hij overigens meent dat. ook 
al zou dat wel mogelijk zijn, het alsdan gevonden 
bedrag niet zonder meer in de berekening van 
de vergoeding aan de schoolbesturen zou kun
nen worden opgenomen, maar dat het voor het 
openbaar onderwijs gevonden bedrag eerst zou 
moeten worden verminderd met dat gedeelte 
van de salarissen dier ambtenaren, hetwelk 
kan worden geacht ten laste v:tn het bijzonder 
lager onderwijs te komen, zoodat derhalve 
alleen dan, wanneer het eerstbedoelde bedrag 
het laatstbedoelcl.e zoude overtreffen het ver
schil bij de berekening van de vergoeding zoude 
kunnen medetellen ; dat de kosten wegens 
rentezegels, pensioensbijdragen van werklieden 
(arbeidsloonen zijn wel in de vergoeding be
grepen) en verzel,ering tegen ongevallen van 
werklieden niet kunnen worden geacht te be
hooren tot die, bedoeld bij artikel 55, letter o, 
der wet; 

dat het Schoolbestuur aanvoert dat bet ten 
aanzien van de door Ged. Staten onder II sub a 
genomen beslissing met voldoening kennis heeft 
genomen van het principieele door dit College 
ingenomen standpunt, doch niet met de raming 
van f 0.50 per leerling, hetgeen door het bestuur 
veel te laag wordt geacht ; ten aanzien van het 
besliste onder III, dat het Bestuur principieel 
bezwaar maakt tegen den aftrek van van deden 
ontvangen "vergoeding voor het gebruik van 
schoollokalen" daar het met den Onderwijsraad 
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.van meening is, dat door dit toe te laten . de 
geheele vergoeding illusoir zou kunnen worden 
gemaakt; dat Burgemeester en \Vethouders nu 
wel zeggen, dat de gemeente aan huur niet meer 
heeft ontvangen dan noodig was tot goedmaking 
van de kosten voor huur, licht, schoonhouden 
en meerder onderhoud doch dat, waar geen 
enkel cijfer de bewering van Burgemeester en 
Wethouders toelicht, het duidelijk is, dat schat
.tingen en ramingen hier een rol gespeeld hebben 
en dus den weg is geopend voor willekeur en 
oncontroleerbare becijfering van het vergoe
dingsbedrag ; dat waar het gemeentebestuur 
van L e,-den voortdurend streeft naar een zoo 
laag mogelijk houden van de vergoeding, be
doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet, en 
onverbiddellijk afwijst de opname van elke 
uitgave die niet expressis verbis in de wet is 
genoemd, in dit geval de rollen worden omge
keerd en de gemeente vrijheid krijgt om zonder 
dat de wet dit uitdrukkelijk toestaat oncontro
leerbare bedragen in aftrek te brengen ; dat het 
voorts bezwaar heeft tegen de beslissing van 
Ged. Staten genoemd onder V ~ dat feitelijk 

.eene beslissing over het ·punt in kwestie wordt 
ontgaan, door aan, door niets gestaafde, be
weringen van nalatige en onmachtige school
geldplichtigen meer waarde te hechten dan aan 
de cijfers ontleend aan de goede en voor ieder 
controleerbare administratie zijner Vereeniging ; 
dat het bestuur meent door deze beslissing in 
hooge mate onbillijk en onrechtvaardig te zijn 
behandeld, daar het als belooning voor het vele 
en ondankbare werk, dat de eigen inning voor 
een stadsschoolbestuur meebrengt, feitelijk be
boet wordt met betaling der bedragen die ab
soluut oninvorderbaar waren ; dat dit nimmer 
de bedoeling des wetgevers kan zijn geweest 
en dat de redeneering van het gemeentebestuur 
van Leiden feitelijk hierop neerkomt, dat -
ook niet na wijziging van artikel 101, 7• lid -
nimmer schoolgeldbedragen van bijzondere 
scholen bij eigen inning, oninvorderbaar kunnen 
worden verklaard ; dat het Bestuur in principe 
veel gevoelt voor eigen inning doch de onin
vorderbare posten niet voor zijn rekening kan 
nemen; 

0. wat betreft het door den Raad der ge
meente L eiden in beroep aangevoerde: 

a.. dat met Ged. Staten en op de gronden, ver
meld in hun bestreden besluit, moet worden 
aangenomen, dat de salarissen der vakonder

. wjjzers over het jaar 1922 behooren te worden 

. gerangschikt onder de kosten ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, be
doeld in artikel 101, 5e lid, juncto 55, sub o 
der Lager-onderwijswet 1920; 

dat bij de berekening der krachtens artikel 
101 aan de schoolbesturen' toekomende ver
goeding Ged. Staten derhalve terecht, de ge
meentelijke uitgaven ter zake van het vak
onderwijs mede in aanmerking hebben genomen; 

b. dat de kosten wegens brandassurantie van 
de schoolgebouwen geacht moete.n worden deel 
uit te maken van de algemeene kosten van in
standhouding, overeenkomstig de slotwoorden 
van het vijfde lid van artikel 101, j O• artikel 55 
sub c der wet, en dat dus ook in dit opzicht de 
vaststelling door Ged. Staten van het ver
goedingscijfer op de juiste wijze heeft plaats 
gehad; 

c. ten aanzien van de kosten wegens salarissen, 

pensioenverzekering enz. van in dienst der ge
meente zijnde personen, .die op eenigerlei wijze 
directen of indirecten arbeid verricht-en ten be
hoeve van de openbare scholen, met, inbegrip 
der ambtenaren ter gemeente-secretarie, dat 
van deze kosten, welke gea~ht kunnen worden 
te behooren tot die in artikel 101, 5° lid der wet 
bedoeld wel is waar niet met zekerheid kan 
worden gezegd welk.gedeelte er van uitgegeven 
is ten behoeve van het openbaar lager onder
wijs en dit ook niet uit de gemeenterekening 
over 1922 is af te leiden, doch dat Ged. Staten 
terecht van oordeel zijn, dat hierin voor de 
Gemeente geen grond kan zijn gelegen om aan 
de besturen der bijzondere lagere scholen een 
daarmede gelijk te stellen bedrag, waarop zii 
volgens de wet aanspraak hebben, te vergoeden; 

dat bij gebreke van een in de gemeente
rekening duidelijk aanwijsbaar bedrag met een 
schatting naar billijkheid moet worden volstaan; 

dat op grond van nadere inlichtingen inge
wonnen naar aanleiding van de openbare be
handeling dezer zaak voor de Afdeeling van 
den Raad van State voor· de Geschillen van Be
stu nr moet worden aangenomen, dat de vast 
stelling van het hierbedoelde bedrag op f 0.50 
per leerling redelijk is te achten en dit te eerder 
nu de onjuistheid van dit cijfer in beroep niet 
is aangetoond ; 

Overwegende, met bP-trekking tot de door 
het schoolbestuur aangevoerde bezwaren; 

dat dit bestuur in de eerste plaats opkomt 
tegen de schatting der kosten onder IIa ge
raamd op f 0.50 per leerling, welke raming door 
het bestuur te laag wordt geacht ; 

dat echter op grond van het hlerboven over
wogene moet worden aangenomen dat de hier
bedoelde kosten door Ged. Staten terecht op 
dit bedrag zijn vastgesteld ; 

dat het schoolbestuur voorts bezwaar maakt 
· tegen den aftrek van van derden ontvangen 
vergoeding voor het gebruik van schoollokalen, 
doch dat dit, bezwaar moet worden afgewezen, 
nu blijkens de overgelegde ambtsberichten deze 
vergoeding geacht moet worden overeen te 
komen met de meerdere kosten voor schoon
houden, verwarming en verlichting der lokalen 
welke van dit ten gebruike afstaan voor andere 
doeleinden dan het openbaar lager onderwijs 
het gevolg zijn geweest ; 

dat het schoolbestuur zich ten slotte niet 
vereenigen kan met, den aft,rek der volgens de 
gemeentelijke verordening verschulrligde school
gelden, voor zoover daarin begrepen is een be
drag van f fl8 .90, hetwelk na.ar zijne meening 
oninvorderbaar zou zijn ; 

dat evenwel volgens artikel 101 , 7° lid, der 
Lager-onderwijswet, zooals dit luidde vóór de 
wijziging bij de wet van 16 Februari 1923 
(Sta.at.sblad n°. 38) ,,de vergoeding wordt, be
paald na aftrek van de verschuldigde school
gelden" en dat reeds in verband met de alge
meene strekking dezer bepaling Ged. Staten het 
bezwaar van het schoolbestuur tegen den door 
den gemeenteraad t,opgepast,en aftrek der school
gelden tot het voll" bedrag terecht hebben af
gewezen; 

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

de ingestelde beroepen ongegrond te verk laren. 
Onze Mini,ster van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast.met de uitvoering van 

r 
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dit besluit, dat met het rapport van Onzen voor
noemden Minister in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-. 
·zonden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, W ASZINK. 

(Uitgeg. 14 Febr. 1927.) 

AFDEELING LAGER · 
ONDERWIJS FINANCIEEL. 

No. 11666. 
's-Gravenhage, 24 Jan. 1927. 

Betreffende : 
Beroep inzake vaststelling 

vergoeding art. 101 L. 0. Wet 
voor bijzondere scholen te Leiden 

over 1922. 

Aan de l( oningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hiernevens aan te bieden het advies van den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, dd. 1 September 1926, n°. 571, 
inzake de beroepen, ingesteld door : 

a. den Raad der gemeente Leiden ; 
b. het bestuur van de Vereeniging tot stich

ting en instanclhoudin_g van scholen voor lager 
en m. u. !. -onderwijs op Gereformeerden grond
slag, aldaar, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Znidholland dd. 3 November 1925, n°. 18, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Leiden van 10 Novem
ber 1924 het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, voor 
het jaar 1922 is vastgesteld volgens den grond
slag van f 28.56 per leerling, voor zooveel be
treft hrt gewoon lager onderwijs en van f 40.80 
per leerling, voor woveel betreft het uitgebreid 
lager onderw;js. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
van appellant onder a genoemd, gedeeltelijk 
gegrond is, biedt Uwe Majesteit het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan : 

WIJ WILHELMINA. ENZ. ; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 
a. den Raad der gemeente Leiden ; b. het Be
stuur van de Vereeniging tot stichting en in
standhouding van scholen voor lager en meer 
uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag aldaar tegen het besluit van Geel, 
Staten van Zuidhalland van 3 November 1925, 
n°, 18, waarbij met vernietiging van het besluit 
van den Raad van Leiden van 10 November 
1924 het bedrag der . vergoeding, bedoeld in 
artikel 101, der Lager-onderwijswet 1920 voor 
het jaar 1922 is vastgesteld volgens den grond
slag van f 28.56 per leerling voor zooveel betreft 
het gewoon lager onderwijs en van f 40.80 per 
lPerling voor rooveel betreft het uitgebreid 
lager onderwijs ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 1 Sep
tember 1926, n°. 571; 

Op de voordr_acht van Om-en Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Leiden in zijne vergadering van 10 November 
1924 de vergoeding bedoeld bij artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 over _1922 heeft vast
gest,eld volgens den grondslag van f 16.99 per 
leerling voor zooveel betreft het gewoon lager 
onderwijs en van f 22.42 per leerling voor zoo
veel betreft het uitgebreid lager onderwijs; 

_dat na,dat het bestuur der Vereeniging tot 
oprichting en instandhouding van scholen voor 
lager en meer uitgebreid lager onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Le•de-:,, het be
st.uur der Roomsch-Katholieke Parochiale 
Jongensscholen staande onder het Roonisch
Katholiek Parochiaal Kerkbestuur aldaar en 
het bestuur der Inrichting van Liefdadigheid 
voor Roomsch-Katholieken (meisjesscholen der 
Eerwaarde Zusters in de Pelikaa.nstraa.t) in die 
gemeente van dit besluit bij Gedeputeerde 
Staten in beroep waren gekomen, aanvoerende: 

I. dat de Raad bij de vaststelling d_er ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
l• lid, der Lager-onderwijswet 1920, ten on
rechte buiten besP-houwing heeft gelaten de 
over het jaar 1922 door de gemeente gedane 
uitgaven met betrekking tot de jaarwedden 
der vakonderwijzers·: 

II. dat de Ra.ad bij de vaststelling van de 
kosten' bedoeld in artikel 55 : (ged.), e, /,:Jen o 
der wet. zooals deze vóór 1 ,Tanuari 1923 luidde, 
uitsluitènd rekening heeft gehouden 'met die 
artikelen var de gemeenterekening, welke onder 
de onderwijshoofdstukken der gemeentereke
ning zijn ondergebracht, doch verzuimd heeft 
tal van uitgaven, voor de in bovenaangehaalde 
ondera.rtikelen bedoelde doeleinden, voor
komende onder andere posten der gemeente
rekening op te nemen met na.mea. de salarissen, 
kosten van verzekering tegen ongevallen, rente
zegels en pensioenkosten van in dienst der ge
meente zijnde personen, die op eenigerlei wijz,e 
directen of indirect-en arbeid verrichten ten 

· behoeve van de openbare scholen, waaronder 
begrepen ambtenaren ter gemeente-secretarie; 
b. de uitga.ven voor lesroosters, rapportenboek
jes, briefpapier, enveloppen, modellen, enz. 
ten dienste van het openbaar lager onderwijs, 
alle dienende tot verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs : c. de kosten van brand
verzekering der schoolgebouwen en d. de kosten 
voor het ma.ken en verven eener rijwielloods bij 
de school aan de Pieterskerkstraa.t. waarvan 
de kosten f 445 hebben bedragen; 

IIT. dat de Raad bij de vaststelling der ver
goeding ten onrechte in aftrek heeft gebracht 
de in geen enkelen integralenpost der gemeente
rekening te vinden "vergoedingen voor het 
gebruik van schoollokalen" nl. f 1173.39 voor 
gewoon lager onderwijs en f 542.54 voor uit
gebreid lager onderwijs ; 

IV. dat de Raad ten onrechte bij de berekening 
der vergoeding in aanmerking heeft gebracht 
de uitgaven over het tijdvak 1 September-
31 December 1922 van de op eerstgenoemd 
tijdstip geopende openbare uitgebreid lager 
onderwijsschool, als bedoeld in artikel 3, sub 4, 
der Lager-onderwijswet 1920; 

V. dat de Raad met toepassing van artikel 
101, 7e lid (oud) der wet op het bedrag der 
aan het Gereformeerd Schoolbestuur uit te 
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keeren vergoeding in aftrek heeft gebracht de 
volgens de gemeenteverordening verschuldigde 
schoolgelden; dat zich hieronder bevindt een 
bedrag van f 88.90½ wegens over 1922 niet 
geïnd schoolgeld, hetwelk naar de meening 
van het sc,hoolbestuur door Burgemeester en 
Wethouders niet-invorderbaar had 'moeten 
worden verklaard en bij de berekening van den 
hiervorenbedoelden aftrek buiten aanmerking 
had moeten blijven, Ged. Staten bij besluit 
van 3 November 1925 n°. 18 met vernietiging 
van het Raadsbesluit. het bedrag der vergoeding 
voor het jaar 1922 hebben vastgesteld volgens 
den grondslag van f 28.56 per leerling voor 
zooveel betreft het gewoon lager onderwijs en 
van f 40.80 per leerling voor zooveel betreft 
het uitgebreid lager onderwijs, daarbij over• 
wegende: 

ad I. dat de vraag moet worden beantwoord 
of de jaarwedden der vakonderwijzers al dan 
niet gerangschikt kunnen worden onder een 
der in artikel 55, j0 artikel 101 (oud) 5• lid, 
der wet genoemde rubrieken, welke bij de toe
kenning van de gemeentelijke vergoeding over 
1922 aan de schoolbesturen in aanmerking 
mogen worden genomen ; 

dat blijkens de geschiedenis der wet onder 
,,onderwiJzers' ' in artikel 55, sub a, de vak• 
onderwijzers niet begrepen zijn, evenmin als 
dit het geval is in artikel 100 ; dat nu de jaar
wedden van de vakonderwijzers bij het open
baar onderwijs niet zijn ondergebracht onder 
het tegenwoordige artikel 55, sub ..i, de samen
hang tusschen de artikels 55 en 54 medebrengt, 
dat de jaarwedde van deze categorie van onder
wijzers vóór de toevoeging van het 9• lid aan 
artikel 101 der wet bij de wet van 16 Februari 
1923 (Staatshlad n°. 38) als hehoorende tot de 
kosten van het lager onderwijs, waarin de ge• 
meente ingevolge artikel 54 moet voorzien, 
onder een der overige rubrieken van artikel 55 
moeten worden gerangschikt ; dat, daar de 
kosten vallende op de aanstelling van vakonder
wijzers ongetwijfeld geacht kunnen worden te 
strekken tot verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, deze uitgaven over het jaar 
1922 gerangschikt behooren te worden onder 
letter o van artikel 55 dier wet; dat mitsdien, 
in verband met het bepaalde in artikel 101, 
5• lid, der wet, zooals dit vóór laatstaange. 
haalde wetswijziging luidde, de hierbedoelde 
uitgaven voor de vakonderwijzers bij de be
paling van de gemeentelijke vergoeding over 
1922 in aanmerking hadden behooren te worden 
genomen ; dat blijkens nader bericht van Bur
gemeester en Wethouders de kosten van sala
rieering der vakonderwijzers in 1922 hebben 
bedragen : voor het gewoon lager onderwijs 
f 54, 189.75½ en voor het uitgebreid lager onder
wijs f 7077.50 ; 

ad II sub a. dat de kosten wegens salarissen, 
pensioenen, verzekering enz. geacht moeten 
worden te behooren tot die ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs bedoeld in 
artikel 55, sub o, der wet waarmede bij de toe
passing van artikel 101 voor een deel rekening 
behoort te worden gehouden ; dat, moge al 
uit de gemeenterekening het juiste bedrag van 
het deel der hierbedoelde kosten, dat geacht 
moet worden te zijn uitgegeven ten behoeve 
van het openbaar lager onderwijs, niet kunnen 
worden afgeleid, daardoor echter nog niet een 

krachtens de wet aan de bijzondere schoolbe
sturen toekomend recht illusoir mag worden 

. gemaakt ; dat bij gebreke van een in de ge
meenterekening duidelijk aanwijsbaar bedrag 
volstaan zal moeten worden met een raming 
daarvan; dat in billijkheid die raming is te 
stelle{! op f 0.50 per leerling, zoowel voor h" 
gewoon als voor het uitgebreid lager onder
wijs; dat dus, berekend naar een gemiddeld 
aantal leerlingen over 1922 bij het gewoon lager 
onderwijs van 4929 en bij het uitgebreid lager 
onderwijs van 398 uit dezen hoofde nog een 
bedrag van f 2464.50 voor het gewoon en van 
f 199 voor het uitgebreid lager onderwijs in 
aanmerking moet worden gebracht : 

ad II, .mb b. dat dit bezwaar ongegrond moet 
worden geacht nu Burgemeester en Wethouders 
hebben medegedeeld, dat. al is voor elke uit
gaaf ten behoeve van de openbare scholen geen 
afzonderlijke post op de gemeentebegrooting 
uitgetrokken uitgaven als die voor lesroos~rs, 
rapportenboekjes enz. op de onderwijsposten 
zijn geboekt en volledig bij de berekening der 
vergoeding in aanmerking zijn gekomen ; 

ad II. sub c. dat dezelfde overweging als die 
sub a er toe leidt om de bierbedoelde kosten 
wegens brandassurantie in anmerking te nemen 
bij de berekening van de vergoeding; dat uit 
dezen hoofde nog een bedrag van f 41 1.05 voor 
het gewoon lager onderwijs en van f 42.43½ 
voor het uitgebreid lager onderwijs in aan
merking behoort te worden gebracht ; 

ad II, snb d. dat dit bezwaar ongegrond moet 
worden geacht, aangezien het hier eene buiten• 
gewone uitgaaf betreft, welke bij de berekening 
van de vergoeding als bedoeld in artikel !01 
der wet buiten beschouwing behoort te blijven ; 

ad III. dat hun College met het schoolbe
stuur van oordeel is, dat bij de berekening der 
vergoeding niet buiten aanmerking mogen 
worden gelaten de van derden ontvangen ver• 
goeding voor het gebruik van openbare school
lokalen, aangezien de gemeente zich geen voor• 
deel mag verschaffen ten koste van de school
besturen ; dat echter eene uitzondering dient 
te worden gemaakt voor zooveel deze vergoeding 
betrekking heeft op uitgaven wegens schoon
houden, vuur en licht dier lokalen, welke uit
gaven inderdaad zijn te beschouwen als resti
tutie van werkelijk gemaakte kosten ; dat, nu 
uit een nader van Burgemeester en Wethouders 
ontvangen schr\iven gebleken is, dat de ge
meente aan huur voor schoollokalen niet meer 
heeft ontvangen dan noodig was tot goedmaking 
van de kosten voor vuur, licht, schoonhouden 
en meerder onderhoud, het bezwaar op dit 
punt als niet gegrond moet worden beschouwd ; 

ad IV. dat naar door Burgemeester en Wet
houders is medegedeeld, voor de berekening van 
de vergoeding voor de bijzondere uitgebreid 
lager onderwijsscholen in aanmerking zijn ge
bracht de kosten van de openbare uitgebreid 
lager onderwijsschool als bedoeld in artikel 3, 
4e lid, der Lager-onderwijswet 1920 en die van 
de kopklassen der 2 (oude) openbare meer uit
gebreid lager onderwijsscholen volgens artikel 
2bis, 4e lid, der Lager-onderwijswet 1878 ge• 
durende de door het schoolbestuur genoemde 
tijdvakken ; dat, nu de Lager-onderwijswet 
1920 hieromtrent in 1922 geen bepaalde voor
schriften gaf, met deze wijze van berekening, 
welke het meest met de billijkheid overeen-
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kwam, genoegen kan worden genomen ; dat er 
dan ook voor hun College geen voldoende termen 
bestaan om toepassing te geven aan artikel 15, 
2• lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432) en dit te minder nu artikel 
201, 3• lid, der Lager-onderwijswet 1920. zooals 
dit na de wet van 30 Juni 1924 (Staat8hlad 
n°. 319) is komen te luiden, de door het ge
meentebestuur gevolgde wijze van berekening 
sedert 1 Juli 1924 uitdrukkelijk voorschrijft; 
dat het bezwaar op dit punt dus ongegrond 
moet worden verklaard ; 

ad V. dat blijkens artikel 89, 11• lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, zooals dit in 1922 
luidde, het schoolbestuur zich aansprakelijk 
stelt voor de voldoening der krachtens de ge
meenteEjke verordening verschuldigde school
gelden ; dat dit artikel in zijne algemeene strek
king het schoolbestuur de verplichting oplegt 
om de verschuldigde schoolgelden tot het volle 
bedrag te voldoen : dat het schoolbestuur nu 
wel een beroep heeft gedaan op artikel 9 van 
de verordening regelende de invordering der 
schoolgelden in de gemeente Lei<len, vastge
steld den 19den December 1921, luidende: 
"Aanslagen, waarvan de invordering niet kan 
geschieden tengevolge van onvermogen . of 
andere ter beoordeeling van Burgemeester en 
Wethouders geldige redenen, worden door 
Burgemeester en Wetho~ders oni.nvorderbaar 
verklaard", maar dat, afgescheiden van de 
vraag of met het oog op het-bepaalde in artikel 
89, 11• lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 
op deze bepaling wel een beroep kan worden 
gedaan, toepassing van artikel 9 van de bedoelde 
verordening in dit geval aan het gemeente
bestuur practisch niet mogelijk is gebleken; 
dat toch, naar uit van Burgemeester en Wet
houders ontvangen mededeelingen gebleken is, 
het gemeentebestuur een onderzoek heeft in!l"e
steld omtrent de vraag of het bedrag aan onin
bare posten werkelijk nog door belanghebbenden 1 
verschuldigd is ; dat, met uitzondering van 
enkele posten, welke door het gemeentebestuur 
nog op belanghebbenden zijn verhaald en dan 
ook bij het bepalen der vergoeding ten voor
deele van het schoolbestuur zijn gekomen. ten 
aanzien van de overige openstaande posten aan 
schoolgeld de gemeente-ontvanger, na de be
trokkenen zooveel mogelijk te hebben gehoord, 
niet de overtuiging heeft gekregen, dat zij het 
te hunnen laste gestelde inderdaad nog schuldig 
waren; dat toch uit verschillende door hen 
overgelegde schoolgeldkwit.antiën niet viel af 
te leiden op welke aanslagen die kwitantiën 
betrekking hadden en welke aanslagen dus niet 
waren betaald ; dat onder deze omstandigheden 
het gemeentebestuur terecht de niet invorder
baarverklaring van deze posten niet toelaat
baar heeft geoordeeld; dat het bezwaar op dit 
punt mitsdien ongegrond moet worden ver
klaard ; dat voorts het gemeentebestuur bij de 
berekening van de vergoeding over 1922 is uit
gegaan van een totaal bedrag van f 83,753.38½ 
voor het gewoon en van f 8922.34½ voor het 
uitgebreid lager onderwijs; dat uit boven
staande overwegingen volgt. dat deze totaal
bedragen zullen moeten worden verhoogd : 

a. voor zooveel het gewoon lager onderwijs 
betreft met onderscheidenlijk f 54,189.75½ 
(jaarwedden vakonderwijzers), f 2464.50 (ad
ministratiekosten) en f 411.05 (kosten brand-

verzekering) en mitsdien moeten worden gesteld 
op f 140,818.69 ; 

b. voor zooveel het uitgebreid lager onderwijs 
betreft met onderscheidenlijk f 7077.50, f 199.
en f 42.43 ½ en mitsdien moeten worden gesteld 
op f 16,241.28 ; 

dat naar een gemiddeld leerlingental over 
1922 van 4929 aan de openbare scholen voor ge
woon lager onderwijs en van 398 aan de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs de gemiddelde 
kosten per leerling ter berekening van bedoelde 
vergoeding moeten worden gesteld op 
f 140,818.69 : 4929 = f 28.56, voor het gewoon 
lager onderwijs en op f lfi,241.28 : 398 = f 40.80 
voor het uitgebreid lager onderwtis ; 

dat van het besluit van Ged. Staten 
a. de Raad van Leiden en b. het bestuur van 

de Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen voor gewoon en meer uitgebreid 
lager onderwijs op Gereformeerden grondslag 
aldaar bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de Raad van Le·i<len aanvoert, dat bij 
Ons besluit van 11 Augustus 1924 (Slaaf,Sblad 
n°. 415) is beslist, dat door de gemeenten aan 
de bijzondere scholen over 1922 geene vergoe
ding, wegens salarieering van vakonderwijzers 
verschuldigd is, zqorlat die kosten door den ge
meenteraad terecht buiten aanmerking zijn 
gelaten ; dat de kosten wegens brand
assurantie van de schoolgebouwen, op grond 
van hetzelfde besluit, niet kunnen worden ge
acht te behooren tot de uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs ; dat 
bij de berekening der vergoeding geen rekening 
kon worden gehouden o.m. met de salarissen 
van ambtenaren ter gemeent-e-secretarie, om
dat het niet mogelijk is na te gaan welk ge
deelte van die salarissen kan worden geacht ten 
laste van het openbaa:r onderwijs te komen en 
zulks ook niet uit de gemeenterekening over 
H122 valt af te leiden ; ,fot hij overigens meent 
dat, ook al zou dat wel mogelijk zijn, het alsdan 
gevonden bedrag niet zonder meer in de be
rekening van de vergoeding aan de school
besturen zou kunnen worden opgenom'en, maar 
dat het voor het openbaar onderwijs gevonden 
bedrag eerst zou moeten worden verminderd 
met dat gedeelte van de salarissen dier ambte
naren, hetwelk kan worden geacht ten laste van 
het bijzonder lager onderwijs te komen, zoodat 
derhalve alleen dan, wanneer het eerstbedoelde 
bedrag het laatstbedoelde zoude overtreffen het 
verschil bij de berekening van de vergoeding 
zoude kunnen medetellen ; dat de kosten wegens 
rentezegels, pensioensbijdragen van werklieden 
•arbeidsloonen zijn wel in de vergoeding be
grepen) en verzekering tegen ongevallen van 
werklieden niet kunnen worden geacht te be
booren tot die~ bedoeld bij artikel 55, letter o, 
der wet; 

dat het Schoolbestuur aanvoert dat het ten 
aanzien van de door Ged. Staten onder TJ sub a 
genomen beslissing met voldoening kennis heeft 
genomen van het principieele door dit College 
ingenomen standpunt, doch niet met de raming 
van f 0.50 per leerling, hetgeen door het be
stuur veel te laag wordt geacht ; ten aanzien 
van het besliste onder III, dat het Bestuur 
principieel bezwaar maakt t egen den aftrek 
van van derden ontvangen "vergoeding voor 
het gebruik van schoollokalen" daar het met 
den Onderwijsraad van meening is, dat door dit, 
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toe te laten de geheele vergoeding i llusoir zou 
kunnen worden gemaakt ; dat Burgemeester 
en Wethouders nu wel zeggen, dat de gemeente 
aan huur niet meer heeft ontvangen dari noodig 
was tot goedmaking van de kosten voor huur, 
licht, schoonhouden en meerder onderhoud 
doch dat, waar geen -enkel cijfer de bewering 
van Burgemeester en vVethouders toelicht, het 
duidelijk is, dat schattingen en ramingen hier 
een rol gespeeld hebben en dus den weg is ge
opend voor willekeur en oncontroleerbare be
cijfering van het vergoedingsbedrag ; dat waar 
het gemeentebestuur van Le;den voortdurend 
streeft naar een zoo laag mogelijk houden van 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
onderwijswet, en onverbiddelijk afwijst de op
name van elke uitgave die niet expressis verbis 
in de wet is genoemd, in dit geval de rollen 
worden omgekeerd en de gemeente vrijheid 
krijgt om zonder dat de wet dit uitdrukkelijk 
toestaat oncontroleerbare bedragen in aftrek 
te brengen ; dat het voorts be7.waar heeft tegen 
de beslissing van Ged. Staten genoemd onder V ; 
dat fe itelijk eene beslissing over het punt in 
kwestie wordt ontgaan, door aan, door niets 
gestaafde, beweringen van nalatige en onmach
t ige schoolgeldplichtigen ml\er waarde te hech
ten dan aan de cijfers ontleend aan de goede 
en voor ieder controleerbare administratie 
zijner Vereeniging: dat het bestuur meent door 
deze beslissing in hooge mate onbi llijk en on
rechtvaardig te zijn behandeld, daar het als 
belooning voor het vele en ondankbare werk, 
dat de eigen inning voor een stads choolbestuur 
meebrengt, feitelijk beboet wordt met betaling 
der bedragen die absoluut oninvorderbaar 
waren ; dat dit nimmer de bedoeling des wet
gevers kan zijn geweest en dat de redeneering 
van het gemeentebestuur van Leiden feitelijk 
hierop neerkomt, dat - ook niet na wijziging 
van artikel 101, 7• lid - nimmer schoolgeld
bedragen van bijzondere scholen bij eigen 
inning, orunvorderbaar kunnen worden ver
klaard ; dat het Bestuur in principe veel ge
voelt voor eigen inrung doch de oninvorderbare 
posten niet voor zijn rekening kan nemen ; 

0. wat betreft het door den Raad der ge
meente Leiden in beroep aangevoerde : 

a. ten aanzien van de vergoeding van de 
salarissen der vakonderwijzers : 

dat krachtens het 5• lid van art. 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 als kosten bedoeld 
in het 2•, 3• en 4• lid van dit artikel in aan
merking komen de kosten volgens art. 55 onder 
e tot en met h en o alsmede die van instand
houding; 

dat de wedden en jaarwedden der vakonder
wijzers daarbij niet zijn vermeld; 

dat deze wedden niet kunn.en worden ge
rangschikt onder uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs a ls onder 
letter o van art. 55 der wet bedoeld ; 

dat immers het geven van vakonderwijs wel 
den omvang, maar met den goeden gang van 
het onderwijs betreft en verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs het bestaan 
van dit onderwijs onderstelt ; 

dat dan ook de jaarwedden en wedden der 
onderwijzers in art. 55a afzonderlijk worden 
genoemd; 

dat juist omdat onder die onderwijzers vak
onderwijzers niet begrepen zijn en vergoeding 
voor de koRten van het vakonderwijs uitge-

sloten was, ten einde die kosten in de vergoeding 
te betrekken bij de wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 38) het 9• !id aan art. 101 is 
toegevoegd ; 

dat bij de berekening der krachtens art. 101 
aan de schoolbesturen toekomende vergoeding 
Ged. Staten derhalve ten onrechte de hierbe
doelde kosten mede in aanmerking hebben 
genomen; 

b. ten aanzien van de kosten wegens brand
assurantie van de schoolgebouwen, dat met 
het gemeentebestuur moet worden aangenomen, 
dat deze uitgaven buiten aanmerking moeten 
blijven, aangezien zij niet kunnen worden ge
rangschikt onder de kosten bedoeld in art. 101, 
5° lid, der Lager-onderwijswet 1920 ; 

c. ten aanzien van de kosten wegens sab.rissen, 
pensioenverzekering enz. van in dienst der ge
meente zijnde personen, die op eenigerlei wijze 
directen of indirecten arbeid verrichten ten 
behoeve van de openbare scholen, met inbegrip 
der ambtenaren ter gemeen te-secretarie, dat 
van deze kosten, welke geacht kunnen worden te 
behooren tot die in art. 101, 5c lid der wet be
doeld, wel is waar niet met zekerheid kan worden 
gezegd welk gedeelte er van uitgegeven is ten 
behoeve van het openbaar onderwijs en di t 
ook niet uit de gemeenterekening over 1922 is 
af te leiden, doch dat Ged. Staten terecht van 
oordeel zijn dat hierin voor de gemeente geen 
grond kan zijn gelegen om aan de besturen der 
bijzondere lagere scholen een daarmede gelijk 
te stellen bedrag, waarop zij volgens de wet aan
spraak hebben, te vergoeden ; 

dat bij gebreke van een in de gemeente
rekening duidelijk aanwijsbaar bedrag met een 
sJhatting naar billijkheid moet worden volstaan; 

dat op grond van nadere inlichtingen inge
wonnen naar aanleiding van de openbare be
handeling dezer zaak voor de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
moet worden aangenomen, dat de vast,stelling 
van het hierbedoelde bedrag op f 0.50 per leer
ling redelijk is te achten en dit te eerder nu de 
onjuistheid van dit cijfer in beroep niet is aan
getoond; 

0. met betrekking tot de door het school
bestuur aangevoerde bezwaren : 

dat dit bestuur in de eerste plaats opkomt 
tegen de schatting der kosten onder Ila ge
raamd op f 0.50 per leerling, welke raming door 
het bestuur te laag wordt geacht ; 

dat echter op grond van het hierboven over
wogene moet worden aangenomen, dat de hier
bedoelde kosten door Ged. Sta~n terecht op dit 
bedrag zijn vastgesteld ; 

dat het schoolbestuur voorts bezwaar maakt 
tegen den aftrek van van derden ontvangen 
vergoeding voor het gebruik van schoollokalen, 
doch dat bezwaar moet worden afgewe7en. nu 
blijkens de overgelegde ambtsberichten deze 
vergoeding geacht moet worden overeen te 
komen met de meerdere kosten van schoon
houden, verwarming en verlichting der lokalen 
welke van dit ten gebruike afstaan voor andere 
doeleinden dan het openbaar lager onderwijs 
het gevolg zijn geweest ; 

dat het schoolbestuur ten slotte zich niet 
vereenigen kon met den aftrek der volgens de 
gemeentelijke verordening verschuldigde school
gelden, voor zoover daarin begrepen is een be
drag van f 88.90, hetwelk naar zijn meening 
oninvorderbaar zou zijn; 
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dat dit bezwaar niet gegrond kan worden 
geacht; 

dat toch krachtens het 7e lid van art. 101 
aftrek van de hierbedoelde schoolgelden heeft 
te geschieden voor zoover zij niet invorderbaar 
zijn verklaard; , 

dat deze niet-invorderbaarverklaring mede 
blijkens de Memorie van Antwoord bjj de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal ingediend, ge
~chiedt door het gemeentebestuur; 

dat in het onderhavige geval ten aanzien van 
het hierbedoelde bedrag door het gemeentebe
stuur de niet-invorderbaarheid niet is uitge
sproken, zoodat dit bedrag terecht in min
dering is gebracht ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en veistaan : 

met wijziging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Zuidholland van 3 November 
1925, n°. 18, het bedrag der vergoeding bedoeld 
in art. 101 der Lager-onder\l>ijswet 1920 voor 
het jaar 1922 vast te stellen volgens den grond
slag van f 17.49 per leerling voor zooveel be
treft het gewoon lager onderwjjs en van f 22.92 
per leerling voor zooveel betreft het uitgebreid 
lager onderwijs. 

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, AfdeeHng voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Tegen deze voorgedragen beslissing heb ik 
drieërlei bedenking. 

In de eerste plaats verwerpt de Afdeeling 
naar mijne meening ten onrechte het stand
punt van Ged. Staten - reeds bevestigd in 
Uwer Majesteits besluit van 27 Mei 1926 (Staats
blad n°. 154) - d9,t voor de toepassing van 
art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 over het 
jaar 1922 de kosten van de vakonderwijzers 
kunnen worden gerangschikt onder de kosten
rubriek van art. 55, sub o der wet. 

De bedenkingen tegen deze rangschikking 
komen m.i. ech~er voort, uit een te beperkten 
uitleg van het begrip "verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs". Bovendien 
zou ten gevolge van het feit, dat de belooningen 
der vakonderwijzers niet begrepen zijn onder 
,,de jaarwedden en wedden der onderwijzers", 
overeenkomstig de rubriek a van art. 55, het
geen ook de Afdeeling erkent, art. 55 in het 
geheel niet hebben rekening gehouden met de 
kosten van het vakonderwijs, hetgeen in ver
band met. den samenhang tusschen de artikelen 
54 en 55 m. i. niet, vA-lt aan te nemen. 

Aan het bij de wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 38) aan art. 101 der Lager
onderwijswet toegevoegde negende lid, ligt 
m. i. ook niet ten grondslag de overweging, 
dat vóór dien "vergoeding voor de kosten van 
het vakonderwijs uitgesloten was", zoo9,ls de 
Raad van State aanneemt. Die toevoeging is 
m.i. veeleer geschied, omdat de wetgever door 
een ander systeem van vergoeding de rechten 
van de schoolbesturen in dit opzicht beter ge
waarborgd achtte. 

Ook met betrekking tot het door den Raad 
der gemeente Leiden onder b aangevoerde ver
sclul ik me~ de Afdeeling van gevoelen. Naar 
m1Jne meenmg kan, mede in verband met het 
eerste lid van art. 83 der wet, de zorg voor een 
behoorlijk onderhoud van het schoolgebouw 

niet volledig worden genoemd, zonder de ver
zekering er van tegen brandschade en moet 
op dien, grond de assurantiepremie gebracht 
worden onder de kosten van instandhouding 
overeenkomstig de slotwoorden van het vijfde 
lid van art. 101. De omstandigheid, dat de ver
zekering van het gebouw der bijzondere school 
feitelijk geschiedt ten bate der gemeentekas, 
versterkt nog het goed recht van het school
bestuur om de te dier 'IOake gedane uitgaven 
te mogen kwijten uit de gemeentelijke uit
keeringen, bedoeld in art. 101 der wet, en ver
volgens te verantwoorden in de driejaarlijksche 
afrekening, volgens het acht~te lid van dat 
wetsartikel. Ik verlies hier bij niet uit het oog, 
dat, waar het ging om de vaststelling van het 
voorschotcijfer per leerling, ovenienkomstig 
art. 103, 3e lid, der Lager-onderw1Jswet over 
het jaar 1923 door de gemeente Leiden uit te 
keeren aan de besturen der bi,izondere lagere 
scholen, in ander,m zin is beslist bij Uwer 
Majesteit,s besluit van 18 Juni 1926 (Staatsblad 
nci. 20] ). Evenwel acht ik het minder beden
kelijk in het belang eener juiste wetstoepas~ing 
eene bestaande jurisprudentie te verbreken, 
dan, door deze te handhaven, den echoolbe
sturen een recht te onthouden, hetwelk de 
wet<1ever hun kennelijk heeft willen toekennen. 

Mijn derde bedenking geldt de mot,iveering 
der voorgedragen beslissing ten aanzien van 
het bezwaar van het appelleerend schoolbe
stuur tegen het feit, dat naar het oordeel van 
Geel. Staten de Raad terecht de schoolgelden 
tot het volle bedrag op de vergoeding in min
dering heeft gebracht. Immers behoort m.i. de 
beslissing van Ged. Rtat,en op dit 1mnt te worden 
gehandhaofd niet met een bero~p op de ge
" ijzigde redactie van art. 101, 7• hd, der Lage:
onderwijswet 1920, "elke eerst tot st'.1-nd 1s 
gekomen, bij de wet van 16 Februan 1923 
(Staatsblad no. 38), maar op grond van het 
zevende lid van art. 101 der ongewijzigde Lage_r
onderwijswet, hetwelk in algemeenen zm 
spreekt van eene vaststelling der vergoeding 
,,na aftrek der verschuldigde scho~lge!den" . 

Met de zienswijze van de Atcleelmg üm op
zichte van de overige geschilpunten m1J ver
eeni<1ende, ben ik van oordeel, dat in verband met 
het "vorenstaande het beroep zoowel van den 
gemeeuteraad, als van het _schoolbestuur on
gegrond is, en derhalve dienove'.ee_nkom~t1g 
het dictum der voorgedragen beshssmg dient 
te worden gewijzigd. Een daartoe_ str~kkend 
ontwerp-besluit bied ik Uwer Maiesteit eer
biedig hierbij ter bekrachtiging aan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZlNK. 

28 Januari 1927. BESLTTIT tot wijziging 
van het Koninklijk beshtit van 26 April 
1922 (Staatsblad n°. 226) tot vaststelling 
van de tarieven voor niet in de wet van 
den 3den April 1922 (Staatsblad n°. 166) 
voorziene verrichtingen van ambtenaren 
van de hypotheken en van het kadaster ten 
behoeve van belanghebbenden. S. 20. 

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

Financiën van 24 Januari 1927, n°. 90, Afdee
lingen Indirecte Belastingen en Kadaster ; 

Gelet op artikel 10, 2°., der Wet van 3 April 
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1922 (Staatsblad n°. 166), en op Ons besluit van 
2ö April 1922 (Staatsblad n°. 226); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 26 April 1922 (Staatsblad 

n°. 22r) tot vaststelling van de tarieven voor 
niet in de wet van 3 April 1922 (Staatsblad 
n°. 166) voorziene verrichtingen van ambtenaren 
van de hypotheken en van het kadaster ten 
behoeve van belanghebbenden, te w~jzigen 
als volgt: 

Artikel I, a, wordt aangevuld met: bovendien 
voor elk totaal twee cent en voor elk hoofd 
vijf cent; 

Artikel I, d, wordt gelezen als volgt : van 
plans, .!?er perceel drie cent, doch niet minder 
dan dr1e gulden per plan ; 

Aan voornoemd artikel wordt toegevoegd : 
e. van verzamelkaarten, vijf en zeventig 

cent voor elk daaraan besteed uur; gedcelt,en 
van een uur worden voor een geheel uur be
rekend. 

Onze .l\finister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat.sbiad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 28st,en Januiiri 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina,w;ifo, DE GEER. 
(Uitgeg. S Febr. 1927.) 

28 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot w11z1gmg der 

bouwverordening, dat beoogt mogelijk te 
maken den in de verordening voor het 
nemen van een beslissing door B. en W. 
op een verzoek om bouwvergunning ge
Rtelden termijn van 4 weken te verlengen 
tot 4 weken nadat omtrent de goedkeuring 
van een aanhangig plan van uitbreiding 
of plan tot herziening daarvan onherroe
pelijk zal zijn beslist, is in strijd met a.rt. 6, 
2• lid, laatsten zin der w·oningwe_t ; im
mers wordt onder "termijn" verstaan een 
b~paalr/. tijdsverloop, terwijl in casu de 
verlenging zou geschieden voor een vooraf 
niet bepaalbaren tijd. · 

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

den Raad der gemeente Hengelo (Overijssel) 
tegen het. besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 6 Oct. 1926, 4• Afd., n°. 9188. 9385/5835, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een raads
besluit tot wijziging van de bouwverordening 
van die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
Januari 1927, n°. 4; 

Op de voordracht van Onzan Ministd· van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Januari 
1927, n '. 402 M. P. B. R., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de Raad van Hengelo in zijne ver
gadering van 20 April 1925 heeft besloten tot 
wijziging van de Bouw- en Woonverordening 
dezer gemeente ; 

dat Ged. Staten van Overijssel aan dit be
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging dat ingevolge art. 3 van de 
wijzigingsverordening, art. 83 van de Bouw
verordening, regelende den t ermijn binnen 
welken Burgemeester en Wethouders eene- be-
11lissing moeten nemen omtrent eene aanvrage 

om eene bouwvergunning, onder meer wordt 
aangevuld met de navolgende bepalingen: 

"de in het eerste lid gestelde termijn kan 
eveneens bij Raadsbesluit worden verlengd, 
wanneer het verzoekschrift betreft een plan 
tot bouw of verbouw, dat afwijkt van een aan
hangig zijnd plan van uitbreiding of plan tot 
herziening daarvan en wel tot vier weken nadat 
omtrent de goedkeuring van het betreffende 
plan van uitbreiding, of plan tot herziening 
daarvan, volgens de wet onherroepelijk zal zijn 
beslist : een plan van uitbreiding of een plan 
tot herziening daarvan wordt geacht te zijn 
aanhangig, zood.ra het ontwerp daarvan, over
eenkomstig de wet voor een ieder ter inzage 
is gelegd"; 

dat in de laatste zinsnede van het ze lid van 
artikel 5 van de Woningwet is voorgeschreven, 
dat Burgemeester en Wethouders omtrent eene 
aanvrage om eene bouwvergunning, als bedoeld 
in den aanhef van dat artikel, moeten beslissen 
binnen den bij de plaatselijke verordening, 
vastgesteld ingevolge art. 1 van de Woning
wet, te regelen termijn ; dat door de aanvulling 
van de Bouwverordening met de hierboven 
aangehaalde bepalingen, de beslissing van 
Burgemeester en Wethouders voor onbepaalden 
tijd zou kunnen worden verdaagd, aangezien 
in de wet geen termijn is bepaald binnen welken, 
nadat het ontwerp ter inzage is gelegd, een 
plan van uitbreiding of een plan tot herziening 
daarvan, moet worden vastgesteld en goedga
keurd en, bij beroep van de weigering van de 
goedkeuring door de Kroon ter zake eeoe be
slissing moet zijn genomen ; ditt, in verband 
met het voorafgaande, de aangehaalde be
palingen, naar het oordeel van Ged. Staten, de 
in het 1 ° lid van art. 83 van de Bouwverorde
ning vervatte regeling van een termijn, als 
vereischt ingevolge art. 5, 2• lid, laatste zin
snede, van de Woningwet, wederom te niet 
zouden doen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Hengelo bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij niet kan toegeven dat eene 
regeling van een termijn wordt te niet gedaan, 
door het scheppen van de mogelijkheid om in 
met name genoemde gevallen dien termijn te ver
lengen ; dat bovendien in die gevallen, zij het 
dat de duur der verlenging niet vaststaat, toch 
niet van eene verlenging van den termijn voor 
,,onbepaalden tijd" sprake is, doch die ver
l~nging aan grenzen is gebonden ; dat die ver
lenging in bedoelde gevallen wenschelijk is in 
het belang der bevordering eener regelmatige 
bebouwing terwijl daardoor het belang van 
den betrokken eigenaar niet geacht kan worden 
te worden geschaad, wanneer wordt in aan
merking genomen welke gevolgen het voor dien 
eigenaar zouden hebben, indien een bouwplan 
tot uitvoering zou komen op grond waarop 
na het van kracht worden van het betrekke
lijk uitbreidingsplan niet meer zou mogen 
worden gebouwd, zoodat geen herbouw of bij
bouw zou kunnen plaats hebben ; 

0. dat volgens art. 5, 2• lid, laatsten zin der 
Woningwet eene beslissing van Burgemeester 
en Wethouders krachtens dit wetsartikel moet 
worden genomen binnen een bij plaatselijke 
verordening, vastgesteld ingevolge art. 1 der 
wet, te regelen, termijn ; 

dat- de hierbedoelde bepaling blijkens ha.re 
geschiedenis in de wet is opgenomen om te 
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voorkomen dat eene beslissing als hierbt-doeld 
door het gemeentebestuur sleepende zou worden 
gehouden; 

dat daarom, als ook volgens het geldend 
spraakgebruik onder termijn moet worden ver
staan een bepaald tijdsverloop ; 

dat van een zoodanig bepaald tijdsverloop 
evenwel geen sprake meer kan zijn, wanneer, 
zooals het wijzigingsbesluit van den Raad van 
Hengalo (Overijssel) beoogt mogelijk te maken, 
de in de verordening bij art. 83, 1 c lid, gestelde 
termijn van 4 weken tot 4 weken nadat omtrent 
de goedkeuring van een aanhangig plan van uit
br~iding of plan tot herziening daarvan onher
roepelijk zal zijn beslist, derhalve voor een vooraf 
niet bepaalbaren tijd, wordt verlengd; 

dat de hif)rbedoelde wijziging dan ook in 
strijd is te achten met art. 5, 2• lid, laatsten 
zin, der Woningwet en Ged. Staten mitsdien 
terecht aan die wijziging hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. (A.B.) 

29 J anuari 1927. BESLUI'l' tot vernietiging 
van het besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 11 Juni 1926, n°. 20, l • afdeeling; en 
van het besluit van den R aad van Oudelande 
van 7 April 192.6, inzake vaststelling van 
.de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwij swet 1920, over 1924, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school, 
A 38 te Oudelande. S. 21. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van eene ~chool met den Bijbel 
te Baarland of Oudelande, gevestigd te Baarland, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 11 Juni 1926, n°. 20, l ate afdeeling, waarbij 
zijn beroep tegen het besluit van den Raad 
van Oudelande van 7 April 1926, tot vaststelling 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, over 1924, ton be
hoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
ten deele gegrond is verklaard en die vergoeding 
nader is vastgesteld op f 433.71 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1926, n°. 756; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wet-enschappen van 
24 Januari 1927, n°. 11446, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad der Gemeente 
Oudelande op 7 April 1926 de vergoedin~, be
doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920 over de jaren 1922 tot en met 1924 'heeft 
vastgesteld op f 1840.19½; dat, nadat het 
schoolbestuur bij Ged. Staten in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 11 .Juni 
1926, met gedeeltelijke gegrondverklaring van 
het beroep, het bedrag der vergoeding over 
het jaar 1924 heeft vastgesteld op f 433.71 ; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat blijkens de Rtukken de door het schoolbe
stuur over de jaren 1922, 1923 en 1924 werkelijk 
gedane uitgaven in totaal zouden hebben be
dragen f 2525.71 ; 

dat onder deze uitgaven zijn begrepen : 
a. vergoedingen diploma's SC'hoolraad 'z.g. 
na-akt;enj f 300 ; b. salaris van eene niet over
complete tijdelijke ondernijzeres f 139.32 ; 
r. verzekeringspremiën in totaal tot een be
drag van f 65.95, welke uitgaven in totaal be
dragende f 505.27 naar het oordeel van hun 
college niet voor ver~oeding krachtens artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920 in aanmerking 
kunnen komen ; 

dat de gemeenteraad, behalve de hierboven 
vermelde uitgaven ten onrechte mede niet voor 
vergoeding in aanmerking heeft gebracht die 
wegens contributie Schoolraad, idem Vereeni
ging voor Christelijk Nationaal Onderwijs en 
de gemaakte administratiekosten, in totaal tot 
een bedrag van f 180.25 ; dat alzoo voor ver
goer:ling ten hoogste in aanmerking komt een 
bedrag van f 2525.71 - f 505.27 = f 2020.44; 

d!l.t de gemiddelde kosten van het openbaar 
lager onderwijs over genoemde drie jaren onder
scheidenlijk per leerling hebben bedragen 
f 9.86½, f 9.71 en f 9.26% en de gemiddelde 
aantallen leerlingen in die jaren aan de bijzon
dere school ouderscheidenlijk waren 82, 80 
en 75, zoodat de uitgaven voor he~ openbaar 
lager onderwijs niet lager zijn dan het boven
vermelde bedrag van f 2020.44 en het school
bestuur derhalve over 1922, 1923 en 1924 op 
dit bedrag aanspraak kan maken; dat volgens 
opgaaf van Burgemeester en Wethouders over 
1922 en 1923 reeds aan het schoolbestuur is ten 
goede gekomen : aan voorschot f 586.87 en aan · 
schoolgelden f 999.86, samen f 1586.73, zoodat 
de vergoeding over 1924 moet worden vastge
steld op f 2020.44 - f 1586.73 = f 433.71; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de kosten van de assurantie van het school
gebouw t-egen brand- en molestschade begrepen 
zijn onder die van de instandhouding daarvan, 
welke ingevolge artikel 101, vijfde juncto, 
achtste lid der wet uit de gemeentelijke ver
goeding mochten worden bestreden ; dat deze 
opvatting steun vindt in artikel 83, eerste lid, 
der wet, volgens ,-;elke bepaling het verzekeren 
van het schoolgebouw onder het behoorlijk 
onderhouden daarvan is begrepen ; dat voorts 
de Lager-onderwijswet 1920 in artikel 89, vijfde 
lid, laatste zinsnede, aan de besturen van bij
zondere scholen uitdrukkelijk het recht toekent, 
om aan onderwijzers boven en behalve de jaar
wedden en wedden, welk,;, zij ingevolge de voor 
hen geldende salarisregeling genieten, eene 
toelage of verhoogin~ toe te kennen op grond 
van het bezit of het gebruik maken op de school 
van bevoegdheden, waarvoor geen wettelijke 
akten van bekwaamheid verkrijgbaar zijn; 
dat in het uitkeeren der belooning eene aan
moediging ligt voor de onderwijzers om zich 
te bekwamen in de vakken, waarin ter ver
krijging van de na-akten wordt geëxamineerd. 
te weten: Bijbelsche geschiedenis, Bijbelsche 
aardrijkskunde en oudheidkunde, geschiedenis 
der Christelijke Kerk, geschiedenis des Vader
lands en de Christelijke Opvoedingsleer, terwijl 
de kennis dezer vakken een eerste voorwaarde 
is voor het geven van onderwijs overeenkom
stig de beginselen der Schoolvereeniging; dat 
niet kan worden ontkend, dat ook deze uitgave 
strekt ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs in de richting, welke het 
Bestuur der Vereeniging wenscht; dat de uit
gave dus behoort tot de in artikel 55, onder 
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letter o, genoemde uitgaven, welke ingevolge 
artikel 101, vijfde juncto, achtste Jicl der wet 
aan de gemeente in rekening kunnen gebracht 
worden; 

0. dat de uitgaven wegens verzekering van 
schoolge1'ouwen cleel uitmaken van de alge
meene kosten van instandhouding, bedoeld 
in de slotwoorclen van het vijfde lid van artikel 
101 der Lager-onderwijswet, 1920, juncto artikel 
55, sub e, diP,r wet en appellant dus terecht de 
assurantiepremies hei>.ft opgenomen onder 
,,werkelijk gemaakte kosten", welke de Ge
meente volgens het achtste lid van artikel 101 
aan de schoolbesturen vergoedt; 

0. wat betreft de bel!\oningen, toegekend 
aan de onderwijzers wegens het bezit der z.g. 
"na-akte", dat de besturen der bijzondere lagere 
scholen tot het toekennen de1.er belooningen 
bevoegd zijn krachtenR bet v.ijfdc lid van artikel 
89 der wet; dat, waar op het bezit dezer akte 
wordt prijs gesteld, ten einde het onderwijs te 
doen geven overeenkomstig de beginselen en 
in de richting, welke het schoolbestuur voor
staat, de desbetreffende uitgaven zijn gedaan 
ter verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs en aldus behooren tot rlie, bedoeld 
in het vijfde lid van artikel JOi, juncto artikel 
55, letter o der wet ; dat mitsdien de Gemeente
raad in zijn besluit van 7 .April 1925 de boven
bedoelde uitgaven ten onrechte heeft verworpen 
uit de door appellant in rekening gebrachte 
kosten en Ged. Staten bij hun bestreden besluit 
ten onrechte hebben overwogen, dat de be
doeld!' uitgaven niet voor vergoeding in aan
merking kunnen komen ; 

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

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 11 Juni 1926, alsmede het besluit 
van den Raad van Oudelande yan 7 April 1926, 
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 l>et Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29sten J anuari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en TV etenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1927.) 

No. 11446. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

's-Gravenbage, 24 Jan. 1927. 
Beroep inzake vaststelling 
vergoeding artikel 101 der 
Lager-onderwijswet, voor 

bijzondere school te 
Oudelande over 1924. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hierbij aan te bieden het advies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de geschillen van be-

stuur, dd. 25 Augustus 1926 n°. 756, inzake 
het beroep, ingesteld door het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
eene school met den Bijbel te Baarland of Oude
lande, gevestigd te Baarland, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 11 Juni 1926, 
n°. 20, lste afdeeling, waarbij zijn beroep tegeh 
het besluit van den Raad van Oudelande van 
7 April 1926, tot vaststelling van de vergoeding, 
bedoeld in art.ikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over 1924, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar, ten deele gegrond is ver
klaard en die vergoeding nader is vastgesteld 
op f 433.71. 

De Afdeeling. van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, biedt Uwe Majesteit het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan : 

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

het Bestuur der Vereeniging tot st,ichting en 
instandhouding van eene school met den Bijbel 
te Baarland of Oudeland~,gevestigd teBaarland, 
tegi>n het beRluit van Ged. Staten van Zeeland 
van Il Juni 1926, n°. 20, l ste afdeeling, waarbij 
zijn beroep tegen het besluit van den Raad van 
Oudelande van 7 April 1926, tot vaststelling 
van de vergoeding, bedoeld in artikel JOl der 
Lager-onderwijswet 1920, over 1924, ten be
hoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
ten deele gegrond is verklaard en die vergoeding 
nader is vastgesteld op f 433.71 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus l 926, n°. 756; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 

Overwegende, dat de Raad der Gemeente 
Oudelande op 7 April 1926 de vergoeding, be
doeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920 over de jaren 1922 tot en met 1924 heeft 
vastgesteld op f 1840.19½; dat, nadat het 
schoolbestuur bij Ged. Staten in beroep was ge
komen, dit College bij besluit van 11 Juni 1926, 
met gedeeltelijke gegrondverklaring van het 
beroep, het bedrag der vergoeding over het 
jaar 1924 heeft vastgesteld op f 433. 71 ; dat 
Ged. Staten daarbij hebben overwogen, dat 
bliikens de stukken de door het schoolbestuur 
ovër de jaren 1922, 1923 en 1924 werkelijk ge
dane uitgaven in totaal zouden hebben be
dragen f 2525. 71 ; 

dat onder deze uitgaven zijn begrepen : 
a. vergoedingen diploma's Scboolra.ad (z.g. na
akten) f 300; h. salarie van eene niet overcom
plete tijdelijke onderwijzeres f 139.32 ; c. ver
zekeringspremiën in totaal tot een bedrag van 
f 65.95, welke uitgaven in totaal bedragende 
f 505.27 naar het oordeel van hun college niet 
voor vergoeding krachtens artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 in aanmerking kunnen 
komen; 

dat de gemeenteraad, behalve de hierboven 
vermelde uitgaven ten onrechte mede niet voor 
vergoeding in aanmerking heeft gebracht die 
wegens contributie Schoolraad, idem Vereeni
ging vcor Christelijk Nationaal Onderwijs en de 
gemaakte administratiekosten, in totaal tot 
een bedrag van f 180.25; dat alzoo voor ver
goeding ten hoogste in aanmerking komt een 
bedrag van f 2525.71 - f 505.27 = f 2020.44 ; 

dat de gemiddelde kosten van het openbaar 
lager onderwijs over genoemde drie jaren onder-
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scheidenlijk per leerling hebben bedragen 
f 9.86½, f 9.71 en f 9.26 ½ en de gemiddelde 
aantallen leerlingen in die jaren aan de bij
zondere school onderscheidenlijk waren 82, 
SO en 75, zoodat de uitgaven voor het openbaar 
lager onderwijs niet lager zijn dan het boven
vermelde bedrag van f 2020.44 en het school
bestuur derhalve over 1922, 1923 en 1924 op 
dit bedrag aanspraak kan maken; dat volgens 
opgaaf van Burgemeester en Wethouders over 
1922 en 1923 reeds aan het schoolbestuur is ten 
goede gekomen : aan voorschot f 586.87 en aan , 
schoolgelden f 999.86, samen f 1586. 73, zoodat 
de vergoeding over 1924 moet worden vastge
steld op f 2020.44 - f 1586.73 = f 433.71; 

dellijk niet te mogen toekennen dan in de ge
vallen en onder de voorwaarden, in de wet 
genoemd; 

dat geene wetsbepaling is aan te wijzen volgens 
welke de gemeente wegens het bezit der be
doelde na-akte aan onderwijzers eener bijzondere 
lagere school eene bijdrage of andere onder
steuning mag toekennen ; 

dat bepaaldelijk de vergoeding wegens het 
bezit der na-akte niet behoort tot de kosten 
volp-ens art,ikel 55, onder e tot en met, h en o. 
noch tot die instandhouding, een en ander als 
bedoeld in artikel 101, vijfde lid der wet; 

dat derhalve de gemeenteraad op 7 April 
1925 te recht heeft geweigerd, de kosten wegens 
het bezit der na-akte te vergoeden en Ged. 
Staten bij hun bestreden besluit te recht hebben 
overwogen, dat de bedoelde uitgave niet voor 
vergoeding in aanmerking kan komen ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1!)20; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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 Beetuur. 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de kosten van de assurantie van het school
gebouw tegen brand- en molestschade begrepen 
zijn onder die van de instandhoudina daarvan, 
welke ingevolge artikel 101, vijfde juncto, 
achtste lid der wet uit de gemeentelijke ver
goeding mochten worden bestreden ; dat deze 
opvatting steun vindt in artikel 83, eerste lid, 
der wet, volgens welke bepaling het verzekeren 
Yan het schoolgebouw onder het behoorlijk 
onderhouden daarvan is begrepen ; dat voorts 
de Lager-onderwijswet 1920 in artikel 89, vijfde 
lid, laatste zinsnede, aan de besturen van bij
zondere scholen uit.drukkelijk het recht toe
kent, om a.an onderwijzers boven en behalve 
de jaarwedden en wedden, welke zij ingevolge 
de voor hen geldende salarisregeling genieten, 
eene toelage of verhooging toe te kennen op 
grond van het bezit of het gebruik maken op 
de school van bevoegdheden, waarvoor geen 
wettelijke akten van bekwaamheid verkrijgbaar 
zijn; dat in het uitkeeren der belooning eene 
aanmoediging ligt voor de onderwijzers om 
zich te bekwamen in de vakken, waarin ter 
verkrijging van de na-akten wordt geëxami
neerd, te weten: Bijbelsche geschiedenis, Bii
belsche aardrijkskunde en oudheidkunde, gë
schiedenis der Christelijke Kerk, geschiedenis 
des Va:lerlands en de Christelijke Opvoedings
leer, terwijl de kennis dezer vakken een eerste 
voorwaarde is voor het geven van onderwijs 
overeenkomstig de beginselen der Schoolver
eeniging ; dat niet kan worden ontkend, dat 
ook deze uitgave strekt ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs in de rich
ting, welke het Bestuur der Vereeniging wenscht; 
dat de uitgave dus behoort tot de in artikel 55, 
onder letter o, genoemde uitgaven, welke in
gevolge artikel 101, vijfde juncto, achtste lid 
der wet aan de gemeente in rekening kunnen 
gebracht worden ; 

Met deze voorgedragen beslissing kan ik mij 
, niet vereenigen. Zoowel de kosten van ver

zekering van schoolgebouwen, als de uitgaven 
van het schoolbe tuur wegens aan de onder
wijzers der school toegekende belooningen voor 
het bezit der z.g. na-akte, behooren naar mijne 
meening te worden gerangschikt onder de 
kosten, bedoeld in artikel 101, vijfde lid, juncto 
artikel 55, letter o, der Lager-onderwijswet. 

Overwegende, wat betreft de uitgaven wegens 
verzekering van schoolgebouwen, dat deze uit
gaven, buiten aanmerking moeten blijven bij 
de bepaling der vergoeding ingevolge artikel 
101 der Lager-ondenvijswet 1920 aan de be
sturen van de bijzondere scholen te verleenen 
aangezien deze uitgaven niet kunnen worden 
gerangschikt onder de kosten, bedoeld in het 
vijfde lid van dit artikel; 

Overwegende, wat betreft de belooningen, aan 
de onderwijzers toe te kemien wegens het bezit 
der z.g. na-akten, dat ingevolge artikel 5, derde 
lid, der Lager-onderwi~swet 1920 de Gemeenten 
aan bijzondere scholen voor gewoon en uitge
breid-lager-onderwjjs eene gelde!Jke bijdrage 
of andere ondersteuning middellijk d onmid-

Wat het eerste punt betreft, is m.i. mede in 
vei·band met het eerste lid van artikel 83 der 
weL, de zorg voor een behoorlijk onderhoud 
van het schoolgebouw, niet volledig, zonder de 
verzekering er van tegen brandschade en moet 
op dien grond - de bestaande jurisprudentie 
ten spijt - de assurantiepremie gebracht wor
den onder de kosten v'l.n instandhouding over
eenkomstig de slotwoorden van het vijfde lid 
van artikel 101. De omstandigheid, dat de ver
zekering van het gebouw der bijzondere school 
feitelijk geschiedt ten bate der gemeent.ekas, ver
sterkt nog het goed recht van het schoolbestuur 
om de te dier zake gedane uitgaven te moo-en 
kwijten uit de gemeentelijke uitkeeringen, be
doeld in artikel 101 der wet en vervolgens te 
verantwoorden in de drie-jaarlijksche afreke
ning, bedoeld in het achtste lid van dat wets
artikel. 

Ten aanzien van het tweede geschilpunt is 
naar het oordeel der Afdeeling geene wetsbe
paling aan te wijzen - de Afdeeling doelt hier
bij bepaaldelijk op de kostenrubrieken van 
artikel 101, vijfde lid, juncto artikel 55 der 
Lager-onderwijswet - volgens welke de Ge
meente bevoe!ld is wegens het bezit der z.g
na-akte aan onderwijzers eener bijzondere lagere 
school eene bjdrage of andere ondersteuning 
toe te kennen. lk verschil met de Afdee!ing in 
deze van gevoelen. Naar mijnt' meening heeft 
appellant, wijzende op de beteekenis van het 
na-akte-examen voor het onderwijs in de 
Bijbe!sche vakken, duidelijk aangetoond, <lat 
het bezit dier akte bevorderlijk is aan den goeden 
gang van het onderwijs aan de school in de 
richting, waarin hij met het. oog op de begin-
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selen der Schoolvereeniging dit onderwijs 
wenscht gegeven te zien. In dezen gedachten
gang vallen de desbetreffende uitgaven onge
twijfeld onder de kostenomschrijving van 
artikel 101, vijfde lid, juncto artikel 55, onder o, 
der wet en vervalt daarmede ook m. i. het 
beroep van de Afdeeling op de verbodsbepaling 
van het derde lid van artikel 5. 

In verband met het vorenstaande acht ik 
het beroep van appellant gegrond en behooren 
m.i . zoowel het bestreden beoluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 11 ,T uni 1926, a ls het 
besluit van den Raad der Gemeente Oudelande 
van 7 April 1926 te worden vernietigd. Een 
daartoe strekkend ontwerpbesluit bied ik Uwe 
Majesteit hiernevens eerbiedig ter bekrachti
ging aan. 

De JJfini~ter van Onderwijs, 
. Kunsten en Wetenschappen, 

WASZTNK. 

29 Januari 1927. BE~LJJJT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 5 Januari 1926, inzake 
vaststelling van de vergoeding bedoeld 
in artikel 101, der Lager-onderwijswet 
11120, over 1922 ten beboave van de 
bijzondere school der stichting "Neder
duit ch Hervormde Gemeenteschool Jut
phaas" te Jutphaas. S. 22. 

WIJ WILHELMINA. F.NZ. 
Beschikkende op het· beroep, ingesteld door 

het bestuur der stichting "Nederduitscb H er
vormde Gemeenteschool J11.tphaa;;", t e Jut
phaa.~, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 5 Januari 1926, 3de Af
deeling, n°. 3341/2537, waarbij met vernietiging 
van het besluit van den Raad van .Jutphaas van 
5 Mei 1!125, het bedrag der vergoeding, bedoeld 
in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 

. over 1922 ten behoeve van de bijzondere school 
dier stichting is vastgesteld op f 2225.52 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
.schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 J 11li 1926, n°. 546 P-n 13 Ootober 1926, n°. 
546/165; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Januari 1927, n°. 12776, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
.Jutphaas m zijne vergadering van 5 Mei 1925 
heeft vastgesteld het bedrag der gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
-Onderwijswet 1920 over het d.iens_tjaar 1922 
en wel voor de bijzondere school van de st-ich
ting "Nederduitsch Hervormde Gemeenteschool 
Jutphaas" O,P f 2755.125, waarbij als gemiddeld 
aantal leerlmgen dezer school is aangenomen 
1021 / 4 en als gemiddeld bedrag per leerling van 
de kosten van het overeenkomstige openbare 
onderwijs over hetzelfde d.ienetjaiir f 26.945 ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Utrecht in beroep 
was gekomen, dit College bij besluit van 5 Ja
nuari 1926 met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit het bedrag der vergoeding, be
.d.oeld bij artikel 101, lste lid, der Lager-onder
wijswet 1920 over 1922 voor de bijzondere 
school van de stichting Nederduitsch Hervorm
de Gem enteschool te Jutphaas heeft va0 tge-

steld op f 2225.52, daarbij overwegende dat 
het door den appellant tegen het bestreden 
raadsbesluit aangevoerd bezwaar is gericht 
tegen het door den Raad bij de vaststelling 
van dat raadsbesluit bepaalde gemiddelde be
drag, als bedoeld aan het slot van artikel 101, 
2de lid, der Lager-onderwijswet 1920; dat in 
het beroepschrift de bedragen zijn aangegeven, 
welke volgens den appellant, bij de vaststelling 
van het hiervoren bedoeld gemiddeld bedra.g in 
aanmerking komen; dat onder de door den appel
lant opgesomde hiervoren bedoelde bedragen uit
gaven voorkomen betrefi;ende a. grint, geleverd 
ten behoeve van de speelplaats der openbare 
lagere school ; b. leveringen en werkzaamheden 
gedaan ten behoeve van het gedeelte van het 
gebouw, waarin de openbare school is gevestigd, 
hetwelk niet voor het openbaar lager onderwijs 
wordt gebruikt, doch welke leveringen en werk
zaamheden betrekking hebben op het gedeelte 
der openbare school, hetwelk ten behoeve van 
het bijzonder onderwijs is afgestaan ; c. een 
zich op de speelplaats der openbare lagere 
school bevindende pomp ; il.. twee vulemmers, 
geleverd ten behoeve van het gemeentehuis ; 
e. de woning van het hoofd der school, en /. ver
lichting, verwarming en schoonhouden der 
schoollokalen ; dat wat betreft de uitgaven 
onder a. bedoeld de speelplaats niet wordt 
gebruikt voor het geven van onderwijs in licha
melijke oefening, als bedoeld Lij artikel 2, 
letter j, der Lager-onderwijswet 1920 en de 
voor dat plein gemaakte kosten mitsdien niet 
behooren tot die van instandhouding bedoeld 
bij artikel 101, 5de lid, in verband met artikel 
55, letter c, der Lager-onderwijswet 1920 ; 
dat de uitgaven, vermeld onder letters b, d 
ene mt, den aard der zaak evenmin tot de kosten 
bedoeld in het voormelde wetsartikel bebooren ; 
dat de bij letter c. berloelde pomp w<-rdt ge
bruikt zoowel ten behoeve van het openbaar 
ais van het bijzonder lager onderwijs, waarom 
het biUijk voorkomt de uit"aven daarvoor 
voor de helft in de hiervoren bedoelde kosten 
te begrijpen ; dat de hiervoren bedoelde kosten 
van verlichting niet ten bate van het openbaar 
lager onderwijs zijn aangewend en derhalve 
niet ten laste van dat onderwijs kunnen worden 
gebracht; dat de uitgaven wegens schoon
houden en verwarmen der schoollokalen zijn 
gedaan ten behoeve zoowel van het openbaar als 
van het bijzonder lager onderwijs en van ve!"eeni
gingen, waaraan schoollokalen zijn verhulll'd, 
waarom het billijk voorkomt, dat de uitgaven 
voor 1/3 in rekenins worden gebracht ; dat 
de kosten bedoeld biJ artikel 101, 5de lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien van de 
openbare lagere school der gen,.eente Jutphans 
zij'l.de de overeenkomstige school, als l;edoeld bij 
artikel 101, 2de lid, der Lager-onderwijswet 
1920, over 1922 met inachtneming van het 
hiervoren overwogene hedroegcn f 314.77; 
dat het gemiddeld aantal leerlingen der open
bare ~chool over 1922 bedroeg 14., zoodat de 
bedoelde kosten per leerling f 22.48 beliepen ; 
dat het gemiddeld . aantal leerlingen der bij
zondere school van den appellant op 30 Novem
ber 1921, zijnde het tijdstip, bedoeld bij artikel 
101, 2de lid, i.n verband met artikel 28, 7de lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, 99 bedroeg ; 
dat de Raad van Jutphacts ten onrechte het 
voormeld aantal leerlingen, voor de berekening 



65 2\:J JAN U A R I (S 22) 1927 

d er onderwerpelijke vergoeding heeft bepaald 
op 1021/ 4, zijnde h.it gemiddeld aantal leerlingen 
dier bijzondere school over 1922 ; 

dat van het beslnit van Gedeputeerde Staten 
het Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende: 1°. ten aanzien van punt a in 
het besluit van Gedeputeerde Staten genoemd, 
dat naar zijne meemng school en speelplaats 
één zijn en bij elkaar behooren ; dat de vraag of 
er al dan niet onderwij s in lichamelijke oefening 
op de speelplaats gegeven wordt, z. i. in deze 
m et van invloed mag zijn daar de Lager
onderwijswet, 1920 bij artikel 195 tot het geven 
van dit onderwijs eerst in 1926 verplicht en de 
voor dit onderwijs bestemde t erreinen tot 
dien tijd zullen moet en worden onderhouden ; 
2°. dat de beslis~ing van Gede_puteerde Staten 
betreffende punt b op een misverst and moet 
berusten wat betreft de rekeningen der ge
meente n°. 399, n°. 401 en n°. 409 van het 
dienstjaar 1922 ; dat daarop door den R aad 
een aftrek was t oegepast r eS,J?.6Ctievelijk van 
f 125, f 192 en f 42.50, t erwiJl de f 125 van 
rekening n°. 399 zijn uitgegeven voor het schil
d eren van d e openbare school van buiten, en 
de f 192 voor het schilderen van een lokaal der 
openbare school van binnen en het schilderen 
van schoolbanken enz. in datzelfde lokaal en 
de f 42.50 zijn besteed voor een nieuw stel 
gordijnen voor de openbare school, dat dit 
geld is uitgegeven bij de komst van het nieuwe 
hoofd der openbare school, die de lokaliteit zoo 
uitgeleefd vond da t een grondige rest auratie 
noodi!? was, waartoe ook de Inspecteur van 
het Lager Ontlerwijs adviseerde, zoodat Burge
meest er en Wethouders van Jutphaas zelfs 
m eenden te moeten spreken van eerst e inrich
ting van dit lokaal, wat echter niet het geval 
is, daar dit lokaal van banken, kasten onz. was 
voorzien en altijd voor het geven van onderwijs 
is bestemd geweest en ten dienste heeft gestaan 
van de openbare school ; 3°. dat Gedeputeerde 
Staten de kosten van het schoonhouden der 
openbare school voor 1/3 in rekening brengen 
terwijl Burgemeester en Wethouders van -htt
pkaas 2/3 van deze kosten voor de vergoediTJg 
in rekening hadden gebracht ; dat het gebouw, 
waarin de open bare srhool is gevestigd, in het 
midden een gang heeft en er aan weerszijden 
van die gang 3 lokalen zijn ; dat in het eene 
drietal, links van de gang eene bijzondere school 
is gevestigd en het schoonhouden daarvan door 
het bestuur dier school wc,rdt betaald ; dat, van 
de 3 lokalen rechts van de gang twee in gebruik 
zijn bi~ de openbare lagere school en het derde 
wordt verhuurd aan vereenigingen; dat de 
kosten van schoonhouden voor deze 3 lokalen 
bedragen f 131 (gemeenterekeningen nos. 414, 
415, 418, 420, 421, 423, 424 en 425 dienstjaar 
1922) ; <la t, omdat de kind.eren der bijzondere 
school van de gn,ng gebruik maken op het totaal 
der kos n (f 131) een aftrek wordt, tocgefast 
van 1/3 ; dat het den ap_pellant dan ook voor
komt, dat deze aftrek met billijk is, ja in het 
geheel niet had mogen plaatsvinden ; 

dat, daar het schoonhouden van het lokaal, 
dat aan vereenigingen wordt verhuurd bij 
lange na niet het derde van het werk van hetge
heele schoonhouden der 3 lokalen rechts van de 
gang vraagt, het bestuur meent dat de aftrek 
van 1/3 van de totaal-uitgaven voor schoon
houden groot f 131 voor het schoonhouden van 
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het lokaal, dat aan V6reerugmgen wordt ver
huurd, ook niet billijk is te noemen ; 4°. dat 
Gedeputeerde Staten het aantal kinderen, 
waarvoor het bestuur de vergoeding over 1922 
krijgt, op 99 hebben bepaald zijnde naar arti
kel 28, 7de lid, der Lager-onderwijswet 1920 
het aantal kinderen der school in 1921, t erwijl 
het bestuur meent recht te hebben op de ver
goeding over 1021/. kind, zijnde het gemiddeld 
aantal leerlingen der school over 1922, omdat 
het bestuur in artikel 101, 2de lid, der wet 
leest, dat deze vergoeding wordt berekend over 
het gemiddeld getal leerlingen over hetzelfde 
dienstjaar; wesha lve het schoolbestuur ver
betering van het bestred en besluit ten aanzien 
van deze 4 punten verzoekt ; 

Overwegende, ten aanzien van des appellants 
eerste bezwaar, dat de kosten van onderhoud 
van de speelflaats, behoorende bij de openbare 
lagere schoo te Jutphaas zijn aan te merken 
als "kosten van instandhouding" overeenkom
stig de slotwoorden van artikel 101, 5de lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 en daaraan niet 
afdoet dat dit t errein blijkens de stukken niet 
wordt gebruikt voor het onderwijs in de licha
melijke oefening ; 

dat mit dien de gemeenteraad voor zooveel 
noodig de kosten van grint, geleverd ten be
hoeve dier speelplaats, terecht in aanmerking 
heeft genomen bij de berekening van de in 
artikel 101 der wet bedoelde vergoeding en Ge 
deputeerde Stat en, wat dit punt betreft, t en 
onrechte het besluit van den Raad hebben ver
nietigd; 

Overwegende, met betrekking tot het tweede 
bezwaa r van den appellant, dat het hier bliikens 
nader overgelegde ambtsberichten betreft de 
kosten best eed t en einde een lokaa l der open
bare lagere school, dat van eind November 1921 
tot 1 Maart 1923 niet t-en dienste van het onder
wijs werd gebruikt, weder voor het onderwijs 
bruikbaar t e maken ; 

dat deze kosten moet en worden beschouwd 
als kosten van eerste inrichting al~ bedoeld in 
artikel 74, onder c, der wet, zooda t zij door 
Gedeputeerde Staten, zij het ook op anderen 
grond terecht bij de berekening van de krach tem 
art ikel 101 verschuldigde vergoeding niet in 
aanmerking zijn genomen ; 

Overwegende wat betreft des appellants 
derde grief, dat de uitgaven wegens schoonhou
den en verwarmen slechts in rekening behooren 
te worden gebracht voor zoover zij geacht moe
ten worden t e zijn gedaan ten behoeve van het 
openbaar onderwijs ; 

dat met het oog op het gebruik van een der 
lokalen in de school door vereenigingen en het 
mede-gebruik van de gang ten behoeve van die 
vereenigingen en de bijzondere school, Gede
puteerde taten terecht van oordeel ziin, dat 
de hierbedoelde uitgaven voor niet meer dan 
1/3 in aanmerking bebooren t e worden genomen; 

dat het schoolbestuur dan ook uit dezen 
hoofde $een aanspraak heeft op een grootere 
vergoedmg dan door Gedeputeerde Stat en is 
vastgesteld ; 

Overwegende ten aanzien van het vierde 
bezwaar van den appel!ant, dat krachtens 
artikel 101, tweede lid, der Lager-onderwijswet 
l~~O, zooa!s deze bepaling luidde vóór de wii
z1gmg door de wet van 16 F ebruari 1923 
(Staat.sblad n°. 38) de in het eerste lid bedoelde 
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vergoeding wordt berekend "volgens den 
maatstaf van artikel 28, ?.esde lirl" ; 

dat deze uitdrukking, in verband met de in 
het artikel aangegeven wijze van berekening 
van de overige factoren voor het vaststellen 
der vergoeding, waartoe behoort de berekening 
van het gemiddeld bedrag dor kosten per leer
lin~ ,,over hetzelfde dienstjaar" kennelijk geene 
anctere beteekenis heeft, dan dat over het jaar, 
waarover de vergoeding is gevraagd, de gemid
delde berekening geschiedt met inachtneming 
overigens van hetgeen a rtikel 28 dienaangaande 
voorschrijft ; 

dat de Raad van Jutplv.tas terecht dezen regel 
heeft gevolgd en Gedeputeerde 'Sta.t,en t en on
rechte het aldus berekend gemiddeld aantal 
leerlingen hebben verva.ngen door het aantal 
leerlingen, dat op 30 November 1921 al~ wer
keljjk schoolgaand bekend stond ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
5 Januari 1926, 3de Afdeeling, n°. 3341 ,'2537 
het daarbij vernietigde besluit van den Raad 
,an Jutphaas van 5 Mei 1925 te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wet enschappen 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, Af
deeling voor de geschillen van Bestuur. 

's -Gravenhage, den 29sten Januari 1927. 

No. 12776. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 14 FelJr. 1927.) 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep inzake vaststelling 
vergoeding a.rt. 101 Lager
onderwjjswet aan bijzon
dere school te Jutphaas 

over 1922. 

's Gravenhage, 24 Januari 1927. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hiernevens aan te bieden de adviezen van den 
Raad van Stat,e, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, dd. 7 Juli 1926, n°. 546 en 13 Oc
t ober 1926, n°. 546/165 inzake het door het 
bestuur der stichting "Nederduitsch H ervormde 
gemeenteschool te Jutphaa1S" te J utphaas inge
steld beroep tegen het besluit van Gedeputeerde 
St aten van Utrecht, dd. 5 J anuari 1926, 3de 
Afdeeling, n°. 3341_!2537, waarbij met vernie
tiging van het besluit van den Raad der ge
meente Jutphaas van 5 Mei 1925, het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, over 1922 ten be
hoeve van de bij zondere school dier stichting 
is vastgesteld op f 2225,52. 

De Afdeeling, van oordeel, ebt het beroep 
gedeeltelijk gegrond is, biedt Uwe Majesteit bij 

haar advies van 13 October 1926 het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan : 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der stichting "Nederduitsch Her
vormde Gemeenteschool Jutphaas" to Jutphaas 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 5 Januari 1926, 3de Afdeeling, 
n°. 3341 /2537, waarbij met vernietiging van 
het besluit van den Raad van J utphaas van 
5 Mei 1925 het bedrag der vergoeding, bedoeld 
in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over 192\! ten behoeve van de bijzondere school 
dier stichting is vast-gesteld op f 2225.52 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 Juli 1926, n°. 546 en 13 October J!l26, n°. 
546 /165; 

Óp de voordracht van Onzen Min;ster van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Jutphaas in z.ijne vergadering van 5 Mei 1925 
heeft vastgesteld het bedrag der gemeentelijke 
vergoeding, bedoe!d in artikel 101 der Lager 
onderwijswet 1920 over het dienstjaar 1922 
en we! voor de bijzondere school van de stich
ting "Nederduitsch H ervormde Gemeenteschool 
J ·utphaas" O,J f 2755.125, w1tarbij als gemiddeld 
aantal leerlingen dezer school i~ aangenomen 
10211, en als gemiddeld bedrag per leerling 
van de kosten van het overeenkom~ti~e open
bare onderwijs over hetzelfde dienstjaar 
f 26.945 ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde St,aten van Utrecht in beroep 
was gekomen, dit College bij besJ.1it van 5 ,Ja
nuari 1926 met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit het becl ra.g der vergoeding, be
dodd bij artikel 101, l ste lid , der Lager-onder
wijswet 1920 over 1922 voor de bijzondere 
~chool van de stichting Nederduitech H ervorm
de Gem~enteschool te Jutphaas heeft vastge
steld op f 2225.52, daa rbij overwegende dat het 
door den appellant t ege,, het bestreden raads
b;,sluit aangevoerde bezwaar is gericht tegen 
het door den Raad bij de vaststelling van dat 
Raadsbeslujt bepaalde gemiddelde bedrag, als 
bedoeld aan het slot van artikel 101, 2de lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 ; dat in het be
roepschr;ft de bedragen zijn aangegeven, wel~e 
volgens den appe!lant, bij de vaststelling van 
het hiervoren bedoeld gemiddeld bedrag in aan
merking komen ; dat onder de door den appel
lant opgesomde hiervoren bedoelde bedragen 
uitgaven voorkomen betreffende a. grint, ge
leverd ten behoeve van de speelplaats der 
openbare lagere school; b. levermgen en werk
zaamheden gedaan ten behoeve van het ge
deelte van het gebouw, waarin de openbare 
school is gevest igd, hetwelk niet voor het open
baar lager onderwijs wordt gebruikt,, doch welke 
leveringen en werkzaamheden betrekking heb
ben op het gedeeJt.e der openbare school , het
welk ten behoeve van het bijzonder onderwijs 
is af&estaan ; c. ee11 zich op de speelplaats der 
openoare lagere school bevindende pomp ; 
d. twee vulemmern, geleverd ten behoeve van 
het gemeentehuis ; e. de woning van het hoofd 
der school, en f. verlichting, verwarming en 
schoonhouden der schoollokalen ; dat wat be
treft de uitgaven, onder a. bedoeld de speel
plaats niet wordt gehruikt. voor het geven van 
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onderwijs in de lichamelij ke oefening, fl.ls be
doeld bij artikel 2, letter j, der Lager-onderwijs
wet 1920 en de voor cla.t plein gemaakte kost en 
n,it sdien niet behooren t ot die van instand
houding hedoeld bij a rtikel 101. 5de lid, in ver
bm1d met a rtikel 55, letter c, der Lagcr-onder
wij wet 1920 ; dat de uitgaven, vermeld onder 
letters /; , d en e uit rl en aard der zaak evenmin 
tot de ko ten bedoeld in het voormelde wets
artikel bchooren ; dat de bij 'letter cl bed ·elde 
pomp wordt gebruikt zoowel t en behoeve van 
net openbaar alR van het bijzonder lager onder
wijs, waarom het billijk voorkomt de uit(;aven 
daarvoor voor de helft, in de hiervoren beaoelde 
kosten te begrijpen ; da t de hiervoren bedoelde 
koRten van verl ichting niet ten bate van het 
openbaar lager onderwijs zijn aangewend en 
derhalve niet t en , laste van dat onderwijs 
kunnen worden gebracht: da t de uitg1tven 
wP~ens schoonhouden en verwarmen der srhool
loka len zijn gedaan ten behoeve zoowel van het 
o penbaar als van het bijzonder lager onderwijs 
en van vereen.igingen, waaraan schoollokalen zijr 
ve rhuurd, waarom het, billijk voorkomt, dat 
die uitgaven voor 1/!l in rnkening worden ge
bracht ; dat de kosten bedoeld biJ artikel 101, 
5de lid, der Lage r-onderwijswet 1920 t en aan
zien van de openbare lagere school der ge
meente Jutphaas, zi,inde de overeenkomst,ige 
Rcl> ool , n,ls becloeld bii artikel 101. 2de Jid , der 
Lager-onderwijswet 1920, over 1922 met in
acht,neming van het hiervoren overwogene be
dröe~en f 314.77 ; dat het gemiddeld aantal 
leerlmgen der openba re school ove r 1922 be
droeg 14, zoodat de bedoelde kosten per leerling 
f 22.48 beli l'lpen ; dat het gemiddeld aanta l 
lee rlingén der b ijzondere school van den a p
pellan t op 30 ovember 1921, zij nde het t ijd
stip, bedoeld bij a rtikel 101, 2de lid , in verband 
met artikel 28, 7de lid, der Lager-onderwijswet 
1920, 99 bedroeg ; dat de R aad van Jutphaas 
t,en onrechte het voormekl aanta! leerlingen , 
voor de berekening der onderwerpelijke ver
goeding heeft bepaald op 1021/., zijnde het 
gemiddeld aantal leerlingen dier bijzondere 
school over 1922 ; 

dat van het besluit van Gedeputeerd e 
Rtat en het schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende: 1°. t en aanzien van 
punt a in het besluit van Gedeputeerde ta ten 
genoemd, dat naar zijne meening school en 
speelplaat s één zijn en bij elkaa r bchooren ; 
dat de vraag of er al dan niet onderwijs in 
lichamelijke oefening op de speelplaats gegeven 
wordt, z. i. in deze niet van invloed mag Z\jn 
daa r de Lager-onderwijswet 1920 bij artikel 195 
tot het geven van dit onderwijs eerst in • l 926 
verplicht en de voor dit onderwijs best emde 
terreinen t ot dien tijd zullen moeten worden 
onderhouden; 2°. dat de beslissing van Gede
puteerde Stat en betreffende punt b op een 
misverst and moet berusten wat betreft de re
keningen der gemeente n°. 399, n°. 401 en n°. 409 
van het dienstjaar 1922 ; dat daarop door den 
R aad een aftrek was toegepa t respect ievelijk 
van f 125, f 192 en f 42.50, t erwijl de f 125 van 
rekening n°. 399 zijn uitgegeven voor het schil 
deren van de openbare school van buiten , en 
de f 192 voor het schilde ren van een lokaal der 
openba re school van binnen en het childeren 
van schoolbanken, enz. in dat zelfde lokaal 
en de f 42.50 zijn besteed voor een nieuw st e! 

gordijnen voor de openbare chool; dat dit 
geld is uitgegeven bij de komst van het nieuwe 
hoofd der openbare school, die de lokaliteit zoo 
uitgeleefd vond dat een grondige restauratie 
nooclig was, waartoe ook de Inspecteur van 
het Lager Onderwijs adviseerde, zoodat Burge
meester en Wethouders van Jutphaas zelfs 
meenden te moeten spreken van eerste inrich
ting van dit lokaa l, wa t echter niet het geval 
is. daar dit lokaal van banken, kasten enz. was 
v Óorzien en a ltijd voor he t ge v en van onderwijs 
is bestemd geweest en t en dienste heeft gestaan 
van de openbare school ; 3°. dat Gedeputeerde 
Stat en de kosten van het schoonhouden der 
openba re school voor 1/!l in rekening brengen, 
t erwij l Burgemeester en Wethouders van Jut 
phaas 2/3 van deze kosten voor de vergoeding 
in rekening hadden gebracht; dat het gebouw, 
waarin de openbare school i gevestigd, in het 
midden een gang heeft en er aan weerszijden 
van die gang 3 lokalen zijn ; da t in het eene 
drietal , links van de gang eene bijzondere 
school is gevestigd en het schoonhouden daarvan 
door het bestuur clier school wordt betaald ; dat 
van de 3 lokalen rechts van de gang twee in 
gebruik zijn bij de open bare school en het derde 
wordt verhuurd aan vereenigingen ; dat de 
kost en van schoonhouden voor deze 3 lokalen 
bedragen f 131 (gemeenterekeningen 1;1os. ~14, 
415. 418, 420, 421 , 423, 424 en 425 d1enstiaar 
1922) ; dat, omdat de kinderen der bijzondere 
chool van de gang gebruik maken op het totaal 

der kosten (f 131) een aftrek wordt toegepast 
van 1/3 ; dat het den appellant dan ook voor
komt,, dat deze aftrek niet billijk is, ja in het 
geheel niet had mogen plaat svmden ; 

dat. daar het schoonhouden van het lokaal, 
da t aán vereenigingen wordt verhuurd bij lange 
na niet het derde van het werk van het geheele 
choonhouden der 3 loka.len rechts van de 

gang vraagt ; het be tuur meent dat de aftrek 
van 1/3 van de totaaluitgaven voor schoon
houden groot f 131, voor het schoonhouden 
van het lokaal, dat aan veree'ligingen wordt 
verhuurd , ook niet billijk is t e noemen ; 4°. dat 
Gedeputeerde Stat en het aantal kinderen , waar
voor het bestuur de vergoeding over 1922 krijgt, 
op 99 hebben bepaald zijnde naar a rtikel 28, 
7de lid , der Lager-onderwijswet 1920 het aantal 
kinderen der school in 1921, t erwijl het bestuur 
meent recht te hebben op de vergoeding over 
1021 / 4 kind , zijnde het. gemiddeld aantal leer
lingen der school over 1922, omdat het bestuur 
in a rtikel 101, 2de lid, der wet leest, dat deze 
vergoeding wordt berekend over het gemiddeld 
geta l leerlingen over hetzelfde dien t jaar ; wes
halve het schoolbestuur verbetermg van het be
~treden besluit t en aanzien van deze 4 punten 
verzoekt; 

Overwegende t en aanzien van des appellapts 
eerste bezwaar, dat de ko. ten van onderhoud 
van de speelplaat.s, behoorende bij de openba re 
lagere school t e Jutphaas zijn aan t e merken 
als "kosten van instandhouding", overeen
komstig de slotwoorden van a rti kel 101, 5de 
lid, der Lager -onderwijswet 1920 en daaraan 
niet afdoet dat dit t errein blijkens de stukkf'ln 
niet wordt gebruikt voor het onderwijs in de 
lichamelijke oefening ; 

dat t ot de kosten van onderhoud van de be
doelde speelplaats ook behooren de ko t en van 
grint, geleverd ten behoeve dier speelplaat s ; 

5• 
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dat mitsdien de gemeenteraad ten onrechte 
deze kosten buiten bes"houwing heeft ~elaten 
hij de berekening van de in a rtikel 101 cter wet 
bedoelde vergoeding en Gedeputeerde Staten, 
wat dit punt betreft, ten onrechte het besluit 
van den Raad hebben gehandhaafd ; 

Overwegende met betrekking tot het tweede 
bezwaar van den appellant. dat het hier blijkens 
nader overgelegde ambtsberichten betreft d e 
kosten besteed t en einde een lokaal der open
bare lagere school. dat van eind November 
1921 tot 1 Maart 1923 niet t en dienste van het 
onderwijs werd gebruikt, weder voor het onder
wijs bruikbaar t e maken ; 

dat deze kosten moeten worden beschouwd 
als kosten van eerste inrichting als bedoe.Id in 
artikel 74 onder c der wet, zoodat zij door Ge
deputeerde Stat en, zij het ook op anderen 
grond, terecht bij de berekening van de krach
tens artikel 101 verschuldigde vergoeding niet 
in aanmerking zijn genomen: 

Overwegende wat betreft des appellants 
derde grief, dat de uitgaven wegens schoon
houden en verwarmen slechts in rekening be-

- hooren te worden gebracht voorzoover zij ge
acht moet en worden t e zijn gedaan ten behoeve 
van het openbaar onderwij s ; 

dat met het oog op het gebruik van een der 
lokalen in de school door vereenigingen en het 
mede-gebruik van de gang ten behoeve van die 
vereenigin1-en en de bijzondere school, Gede
puteerde Staten t erecht van oordeel zijn, dat 
de bierbedoelde uitgaven voor niet meer dan 
1/3 in aanmerking behooren te worden genomen; 

dat het schoolbestuur dan ook uit dezen 
hoofde ~een aanspraak heeft op een groote~e 
verg.:iedmg dan door Gedeputeerde Staten 1s 
vastge~tel d ; 

Overwegende ten aanzien van het vierde be
zwaar van den appellant, da t bij artikel 101, 
2de lid, der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
d eze bepaling luidde vóór de wijziging door de 
wet van 16 F ebruari 1923 (Staat.sblad n°. 38) 
d e in het lstc lid bedoelde vergoeding wordt 
berekend over het gemiddelde get al leerlingen 
volgens d en maatstaf van artikel 28, 6de lid, 
en in gemeenten, die eene of meer overeenkom
stige openbare scholen in stand houden, of eene 
gelijke verbetering der bestaande overeen
komstige openba re scholen ingevoerd hebben, 
per leerling bedraagt het gemiddeld bedrag der 
kosten over hetzelfde dienstjaar der overeen
komstige openbare lagere scholen in d e ge
meente ; dat het gemidaeld getal leerlingen der 
bijzondere school over 1922 in dit geva l met 
toepassing van het 7de lid van artikel 28 der 
wet, moet worden berekend naar het aantal 
kinderen, dat op den laatsten dag der maand 
volgende op die, waa rin de school geopend is, 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, zijnde 
hier. bl~jkens d e stukken 30 November 1921, op 
welk tijdstip het aantal leerlingen der school 
99 bedroeg; 

dat mitsdien ook in dit opzicht tegen de be
slissing van Gedeputeerde Staten geen bezwaar 
kan worden gemaakt ; 

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

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
5 Januari 1926, 3de Afdeeling, n°. 3341 /2537 
en van het besluit van den Raad van Jutphaas 

van 5 Mei 1925, het bedrag der vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, vast te stellen op f 2550.1!5. 

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. 

Tegen deze voorgedragen beslissing heb ik 
tweeërlei bedenking. 

a. Op zich zelf mij vereenigend met het 
standpunt der Afdeeling ten aanzien van het 
eerste geschilpunt, acht ik de daaraan ver
bonden conclusie onjuist. Immers heeft de Raad 
van Jutphaas blijkens de stukken bij de vast
stelling van het gemiddeld kostenbedrag per 
leerling, bedoeld in artikel 101, 2de lid der wet, 
ook in aanmerking genomen d e onderhouds
kosten van de speelplaats aer openbare school, 
althans voor zoover deze uitgaven inderdaad 
""erekend kunnen worden te zijn gedaan voor 
het. openbaar lager onderwijs. E ene gegrond
verklaring van het beroep van appellant kan 
dus in dit opzicht niet leiden tot eene vernie
tiging van het besluit van den Gemeenteraad ; 

b. Wat het vierde punt in beroep betreft, 
handhaaft de Afdeeling met voorbiJzien van 
de beslissing, laatsteliJk genomen bij Uwer 
Maj esteits besluit van 18 September 1926 
(Staak blad n°. 336) hare zienswijze, dat over
eenkomstig de in het ongewijzigd artikel 101, 
2de lid, der Lager-onderwij swet voorkomende 
uitdrukking "volgens den maatst,af van artikel 
28, zesde lid", ook voor het jaar, waarover de 
berekening van het gemiddeld getal leerlingen 
d er bijzondere school moet geschieden, aan
sluiting behoort te worden gezocht aan de 
bewoordingen van het zesde, c. q . het zevende 
lid van a rtikel 28 der wet. In mijn rapport aan 
Uwe Maiesteit van 11 September 1926, n°. 
11444, Afdeeling L.O.F. wees ik er op, dat m.i. 
de verwijzing naar a rtikel 28 niet tot eene zóó 
ruime interpretatie dwinD"t en de keuze tusschen 
deze en een meer beperkten uitleg afh ankelijk 
moet worden gesteld vat> de vraag, welke van 
beide opvattuigen het meest strookt met het 
systeem van berekening dervergoeding,hetwelk 
aan artikel 101 der wet ten grondslag ligt. De 
overweging van deze vraag leidt er naa r mijne 
meerring ongetwijfeld toe, om alle factoren, welke 
het bedrag der aan de bijzondere scholen uit te 
keeren vergoeding bepalen, op gelijke wijze te 
berekenen en dus naar analogie van de slotzin
snede van het tweede lid van artikel 101, waar 
gesproken wordt van "het gemiddeld bedrag 
per leerling van de kosten over hetzelfde 
aienstjaar", ook dit jaa.r tot maatst af te nemen 
voor de berekening van het gemidd eld getal 
leerlingen, in den aanhef van dit tweede lid 
bedoeld. In casu heeft de Raad van Jutphaas 
m. i. terecht dienove reenkomstig de vergoeding 
vastgesteld, zoodat ook, wat dit punt betreft, 
het beroep van appellant gegrond is, zonder dat 
aan de vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht gepaard gaat, een 
vernietiging van het desbetreffend raads
besluit. 

In verband met het vorenstaande en met 
inachtneming van de voorgedragen beslissing 
ten opzichte van de overige geschilpunten 
dient m. i. het dictum dier beslissine: te worden 
gewijzigd in dezen zin, dat met verniet,iging 
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van het bestreden besluit van Gerleputeerde 
Staten van Utrecht van 5 Januari 1926, het be
sluit van den Raad de1' gemeente Jutphaas van 
5 Mei 1925 blijft gehandhaafd. 

Een daartoe strekkend ontwerp-he luit bied 
ik Uwer Maje teit hierbij eenbiedig ter be
krachtiging aan. 

De JJf inister van Onderu-ijs, 
Kiinsten en Wetenschappen, 

WASZJNK. 

29 Januari 1927. KONINKLIJK BESLUIT . 
Bji de berekening, bedoeld aan het 

slot van het eerste lid van art. 100 
dar L. 0.-wet, moet wel worden mede
geteld de rePerveonderwijzer, die een 
wegens ziekte afwezigen onderwijzer heeft 
vervangen, niet echter laatstgenoemde. 
- Ook al kan het schoolbestuur niet op 
grond van het eerste lid aanspraak maken 
op vergoeding van een boventa!Hge leer
kracht over een bepaald jaar, zoo kan het 
die aanspraak voor dat jaar wel ontleenen 
aan het tweede lid, nu het over de beide 
aan dat jaar voorafgaande jaren voor 
vergoeding in aanmerking is gekomen. 

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

het Roomsch-Katholiek K erkbestuur der Pa
rochie van den H. Nicolaas te Baarn, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 13 
April 1926, 3° afd. n°. 920/655, WP.a rbij onge
grond is verklaard zijn beroep tegen het be
sluit van den Raad van Baarn van 4 December 
1925, houdende afwijzende beschikkin&. op zijn 
verzoek om toekenning van de vergoeaiog vol
gens art. 100 dar Lagèr-Onderwijswet 1920 van 
de jaarwedde van een over het tijdvak 1 J anuari 
tot en met 31 Augustus 1924 aan da St. Aloy
siusschool, K erkstraat 28, aldaar, verbonden 
boventallige leerkmcbt; 

Den Raad van Stat,e, Afdeeling voor dfJ ge
schillen van bestuur, geboord, adviezen van 
8 September 1926, n°. 715 en 24 November 
1926, n°. 715/201; 

Op de voorrlracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Januari 1927, n°. 13966 afd. L . 0. F.; 

0. dat de Raad van Baarn in zijne vergade
ring van 4 December 1925 o. m. afwijzend heeft 
beschikt op het, verzoek van het Roomsch
K atboliek K erkbeRtuur van de Parochie van 
den H. Nicolaas t e Baarn, vormende het school
bestuur van da St. Aloysiusschool in die ge
meente, om toekenning van de gerr..een t;elijke 
vergoeding, bedoeld in art. 100 der Lager
Onderwijswet 1920 ; dat, nadat het genoemde 
schoolbestuur van dit besluit bij Ged. Staten 
van Utrecht in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 13 April 1926, 3• afd. n°. 920/655 
het beroep ongegrond heeft verklaard. uit 
overweging da.t het schoolbestuur in het be
roepschrift stelt, dat de Raad der gemeente 
Raam bij de b€'paling van het aantal onder
wijzers aan de gezamenlijke openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs, over 1924 ten 
onrechte niet heeft medegerekend den onder
wijzer B. Huisman, die in het jaar 1924 tot en 
met 5 April als ,.reserve-onderw;izer" werk
zaam was, daar, ware deze wel medegeteld, 
het aantal dier onderwijzer~ op 22 moet worden 

gesteld en niet op 21, zooals de Raad heeft 
gedaan ; dat dientengevolge het aa.ntal leer
lingen volgens den toestand over 1923 per één 
onderwijzer zou hebben bedragen 26 39/44 en 
niet 28 l /8, zooals de Raad he jft berekend ; 
dat, volgens de door het schoolbestuur juist 
geachte berekenin~ en met- inachtneming van 
de methode, welke het lid van de Tweede Ka
mer der taten-Generaal, de H eer Gerhard, bjj 
de beh(l.ndeling van zijn amendement op art. 100 
der Lager-Onderwij swet 1920 heeft aangPgeven, 
de St. Aloysiusscbool, welke gemiddeld 154½ 
leerlingen telde, aanspraak zou hebben geharl 
op de vergoeding van de jaarwedde van zes 
onderwijzers (154½ : 26 39i44 = rond 6), wa~,r
van, daar het Rijk er vijf voor zijne rekening 
heeft genomen, é~n als boventa llig t en Jaste 
van de gemeentP behoort t-e komen, voor zoo
veel noodig met inachtneming van de hepaling 
van het tweede lid van art. 100 voor het- tijd
vak van 6 April tot en met_ 31 Augu t-us 1924 ; 
dat het schoolbestuur ZJJn bezwaar voorts 
grondt op de slotwoorden van het tweede lid 
van dat- artikel "en tot twee jaren daarna", 
omdat die school ook ovPr de jaren 1922 en 
1923 voor de in art. 100 gehoemrle vergoeding 
in aanmerking is gekomen ; dat het schoolbe
stuur bij de openbare behandeling oog een 
derde bezwaar t egen 's Raads beslissing heeft 
aangevoerd en ,vel - zu!ks in t egenst t'lling 
met de in h,it beroapschrift gedane verwijzing 
naar de methode .,Gerhard" - dat ten aanzien 
van de onderwijzers het breukgetal niet naar 
boven is afgerond, het~een had behooren te 
geschieden nu art. 100 zich tegen een afronding 
naar boven, onverschillig of de breuk meer of 
minder dan een half bedraagt, niet verzet, ,in 
de bijzondere scholen toch reeds in een ongun
stigen toestand verkeeren doordat bij de toe
passing van art. 100 el.lw bijzondere school 
afzonderlijk wordt- gesteld tegenover het open
baar lager onderwijs in zijn geheel in eene ge
meente; dat, wat het laatst aangevoerde be
zwaar betreft, naar de meerring van hun College 
hij afronding van een breuk voor het aantal 
onderwijzers naar bem,den, zoo deze miorier 
dan een half bedraagt, en naar boven indien 
hij een half of meer is, de meest zuivere bereke
ning wordt gemaakt en dus de geliJkstelling 
t usschen het openbaar en bijzonder lager onder
wijs zoo juist mogelijk worrlt, in het oog ge
houden, t erwijl met deze berekening, al moge 
art. 100 der wet daaromtrent geen aanwijzing 
hevatten, de geest der wet het dichtst wordt 
genaderd, daar de wijziging van art. 100 na de 
t oelichting van den voorsteller, die de even
genoemde berekening daarbij aangaf, is aan
vaard ; dat het b roep op de slotwoorden van 
het tweede lid van art . 100 "en tot twee jaren 
daarna" niet op<1aat, omdat deze woorden 
eerst t oepassing kunnen verkrijgen wanneer 
aan de openbare scholen in een zeker jaar geen 
boventallige onderwijzers verbonden z(jo ge
weest en aan de bijzondere scholen wel, het
geen zich ov ~r 1924 in de gemeente Baarn niet 
heeft voorgedaan, vermits aan de openbare 
scholen voor gewoon Jager onderwijs dier ge
meente - ook zonder den onderwij zer B. Huis
man - in dat jaar nog boventallige onder
wijzers zijn verbonden geweest; dat nochtans 
het bestuur van de St. Aloysiusschool niet op 
de vergoe-iing van de jaarwedde van een boven-
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talligen onderwijzer aanspraak kan ma.ken, 
omdat, - ondanks het feit, dat over het tijd
vak van 1 Januari tot en met 31 Augustus 
1924 aan die school zes onderwijzers zijn ver
bonden geweest, va1;1 wie de jaarwedden voor 
vijf door het Rijk werden vergoed - de even
redigheid van het aantal onderwijzers aan de 
openbare scholen voor gewoon lager onderwijs 
te Baarn voor 1924 aangaf één onderwijzer 
op 28 1/6 leerlingen (591½ leerlingen over 1923 
gedeeld door 21, zijnde het aantal onderwijzers 
over 1924) en bij toepassing van die evenredig
heid. op de St. Aloysiusschool (154 ½ : 28 1/6) 
het aantal onderwijzers vijf mocht zijn, wier 
jaarwedden ten laste van het Rijk zijn gekomen; 
dat de reserve-onderwijzer B. Huisman t erecht 
niet is medegeteld bij hst aantal onderwijzers, 
dat over 1924 aan de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs der gemeente Baarn is 
verbonden geweest, omdat hij van 1 Januari 
tot en met 5 April 1924 wegens tijdelijke ver
hindering door ziekte van den onderwijzer der 
Prinses Juliana.school J. D. D. de Smit en van 
6 April tot en met 22 Mei wegens ontstentenis 
door overlijden van dienzelfden onderwijzf'r, 
ingevolge art. 41, onderscheidenlijk derde en 
eerste !id der Lager-Onderwijswet 1920 is belast 
geweest met de tijdelijke waarneming van die 
onderwijzersplaats, in welke plaats hij ver
volgens met ingang van 23 Mei 1924 vast werd 
benoemd, terwijl met ingang van denzalfden 
d&;tum de betrekking van reserve-onderwijzer 
werd o_pgeheven ; dat derhalve in 1924 in de 
gemeente Baarn bij de openbare scholen voor 
gew~on lager onderwijs een reserve-onderw-0zer 
met 1s werkzaam geweest en dat derhalve puiten 
beschouwing kan blijven de vraag of van een 
reserve-onderwijzer alleen door zijn aanwezig
heid als zoodanig gezegd kan worden dat hij 
aan eene openbare school werkzaam is en of 
hij dus bij de berekening ingevolge art. 100 
moet medetellen - welke vraag hun college 
evenwel ontkennend meent t e moeten beant
woorden ; dat de diensten door B . Huisman in 
1924 als tijdelijk waarnemer va n ef\n onder
wijzersplaats bewezen, voor de t oepassing van 
art. 100 niet in aanmerking komen, vermits de 
Lager-Onderwijswet 1920 onderscheid maakt 
tusschen onderwijzers en tusschen hen, die zijn 
aangewezen voor tijdelijke waarneming van 
eene betrekking van onderwij zer en art . 100 
voor de daarbedoelde vergoeding tot grondsla" 
neemt het aantal onderwijzers en niet dat de~ 
tijdelijke waarnemers; dat van het besluit van 
Ged. Sta.ten het evengenoemde schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat gedurende het tijdvak 1 Januari tot en 
met 5 April 1924 aan de Prinses Julia.naschool 
v-0f leerkra1Jhten verbonden waren; dat de op
vat.ting van Ged. St,aten dat de dienst door 
B. Huisman in 1924 als tijdelijk waarnemer van 
een onderwijzersplaats bewezen voor de toe
passing van art. 100 ni<>t in aanmerking zou 
kunnen komen, z. i. geen st eun vindt in de wet ; 
dat toch_ z. i. de omstandigheid, dat de Lager
Onderw1Jswet onderscheid maakt tusschen 
onderwijzers en tijdelijke waarnemers, buiten 
beschouwing kan blijven en alleen beslissend 
is de vraag, of bedoeld onderscheid ook in art. 
100 zelf wordt gemaakt ; dat deze vraag eene 
ontkennende bea.ntwoordina vindt in den 
laa~sten volzin van het eerst~ lid van art. 100, 

waar bij de omschrijving van den grondslag, 
welke bij de t e volgen berekening zal gelden, 
wordt gesproken van "het gemiddeld aantal 
leerlingen per onderwij zer " zonder de minste 
beperking ; dat z. i. ook de ondarwijzer J. D. D. 
de Smit, die gedurende het tijdvak l Januari 
tot en met 5 April 1924 ziekteverlof genoot, 
in de berekening behoort t e worden opgenomen; 
dat dan ook het aant,a l aan de Prinses-Julia na
school verbonden leerkrachten, dat in de be
rekening moet worden opgenomen, over het 
tijdvak 1 J anuari tot en met 5 April 1924 be
hoort te worden gest eld op vijf, zoodat het ge
middeld aantal leerlingen per onderwijzer, dat 
als grondslag zal gelden, bedraagt 591½: 22 = 
26 39/44 en het derhalve, wat het tijdvak 
l Januari t ot en met 5 A pril 1924 betreft, aan 
het eerst e lid en, wat het tijdvak 6 April tot 
en met 31 Augustus 1924 aangaat, aan het 
tweede lid van art. 100 aanspraak op de ge
vraagde vergoeding kan ontleenen ; dat het 
voorzoover noodig nog opmerkt, dat indien 
mocht worc\fn b9slist, dat de zoogenaamde 
methode-Gerhard geen toepassing behoort te 
vinden, ook aanspraak op de gevraagde ver
croeding bestaat, wanneer het gemiddeld aantal 
feerlingen per onderwijzer, overeenkomstig het 
door den R aad en Ged . Stat en ingenomen 
standpunt, wordt gesteld op 591% : 21 = 
28 1/6, omdat ook in dat geval, bij deeling van 
dit gemiddelde op het gemiddeld aantal leer
lingen der St. Aloysiusschool (154 ½ ) het quo
tient, na afronding, 6 bedraagt ; dat het meent 
in elk geva l aan het t weede lid van art. 100 
aanspraak op de gevraagde vergoeding t e kun
nen ontleenen, nu hij ook over de jaren 1922 
en 1923 voor de in art. 100 bedoelde vergoeding 
in aanmerking is gekomen ; dat Ged. Staten 
en de R aad zich ten onrechte op het standpunt 
stellen, dat het tweede Ed van art. 100 eerst 
toepassing zou kunnen vinden, wanneer aa n 
de overeenkomstige openbare scholen in het 
geheel geen boventallige leerkrachten meer 
verbonden zijn ; 

0 . dat a rt . 100, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 bepa.alt, dat iniien in eene ge
meente aan eene openbare school meer onder
wijzers werkzaam zijn dan het aantal, " aa rva n 
ingevolge art. 56 de jaarwedden door het R\ik 
aan d e gemeente word en vergoed, het bestuur 
eener naar de onderscheidingen van art. 3, 
tweede en vierde lid , overeenkomstige bij
zondere school in die gemeente, aanspraak 
heeft op vergoeding uio de gemeent-ekas, van 
de jaarwedde en wedden van een, met hetrek
king tot het aantal leerlingen aan elk dier 
scholen, evenredig aàntal aan die scholen ver
bonden onderwijzers boven het aantal, waarvan 
de jaarwedden en wedden ingevolge art. 97 
door het Rijk aan da t bestuur worden vergoed, 
t erwijl grondslag der berekening is het aantal 
leerlingen per onderwijzer aan de gezamenlij ke 
overeenkomstige openbare scholen ; dat uit 
een en ander volgt, dat bij de berekening in 
deze d e reserve-onderwijzer B. Huisman be
hoort te worden medeget eld, da t deze van 
1 Januari t ot en met 5 April 1924 aan eene 
openbare lagere sc.hool in de gem eente Baarn 
is werkzaam geweest, doch niet d e door hem 
verv·angen onderwijzer ,T. D. D. de Smit over 
het tijdvak, ctat hij wegens ziekte verhinderd 
was zijI?,e functie uit te oefenen; da t dan .ook 
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het aantal onderwijzers aan dr, gezamenlijke 
overeenkomstige openbare scholen in de ge
meente Baarn over 1924 is te stell en op 21 en 
n iet, zooa ls het schoolbestuur wenscht, op 22 ; 
dat in verband hiermede het schoolbestuur op 
grond van het eerste lid van a rt,. 100 der wet 
geen aanspraak kan maken op vergoeding over 
1924 van de jaarwedde van een zesde leerkrncht 
boven het aantal, waarvan de jaarwedden en 
wedden door het R~jk worden vergoed ; dat 
het schoolbestuur die aanspraak echter wN 
ontleenen kan aan h et tweed e 1id van d it a r t ike l, 
nu het , nlijkens de stukken, over de jaren 1922 
en 1923 voor die vergoeding in aanmerking is 
gekomen; dat de bewoordingen van art. 100, 
tweede lid, geen aanleiding geven voor de op
vatting van Gerl. Stat,en als zoude deze wets
bepaling eerst toepassing kunnen verkrijgen, 
wanneer aan de openbare scholen in de ge
meente in het gehelll geen boventallige leer
krachten meer zouden verbonden zijn ; dat het 
bestreden besluit mitsdien niet kan worden ge-
handhaafd ; ,, 

Gezien de Lager-Or,derwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met ve rnietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Utrecht van 13 April 1926, 
3• aki. n°. 920 1655 en van het besluit van den 
R aad van de gemeente Baarn van 4 December 
1925, voor zoover daarbij afwijzend is beschikt 
op het verzoek van het schoolbestuur der St. 
Aloysinsschool in die gemeente om t oeken ning 
van de gemeentelijke vergoedit~g, bedoeld in 
a rt. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, het be
drag dezer vergoeding over 1924 voor de 
bovengenoemde school vast t e st ellen op 
f 1143.33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i~ belast , enz. (A.B.) 

31 J anuari 1927. BESLUIT, houdende regelen 
omtrent de fo rmaten van papier, formu
lieren, boeken en registers in gebruik bij 
Rijksdiensten . S. 23. 

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

Financiën, Voorzit t er van den Raad van 
Ministers, van 26 J anuari 1927, n°. 49, afd . 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verPtaan : 
t e bepalen als volgt : 
Art . I. Voor alle paJ?ier, formulieren, boe

ken en registers, van Rijkswege t e gebruiken, 
of t e verstrekken, wordt gebezigd één van de 
formaten van de A-reeks van het normaalblad 
N 381, vastgesteld in de maand Maart 1925 
door de Hoofdcommissie voor de normalisatie 
in Nederland. 

Alleen indien het gebruik van één van de 
format en van de A-reeks zou leiden tot groote 
nuttelooze oppervlakken, mag een formaat 
van de B-reek;· van het normaalblad worden 
t oegepast . 

Art . II. Afwijkende fo rmaten van fo rmu
lieren, boeken en registers mogen niet worden 
gebezigd, dan met toestemming van dergene, 
die in hoo~ste instantie de in t e voeren formu
lie ren goedkeurt . 

Art. III. In aansluiting met ar t ikel I , zal 
voor dienstbrieven gebruik worden gemaakt 
van het fo rmaat A 4 (210 X 297 mm., t er 

vervanging van folio of kwarto) of van een 
kleiner formaat van de A-reeks. 

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

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1927. 
WILHELMINA. 

De A1inister van F inan~iën, 
Voorzitter van den Raad van A1inisiers , 

D E GEER. 
IUitgeg. 9 Febr. 1927. ) 

31 Januari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Krachtens a rt . 1 Woningwet mogen 
door den gemeenteraad niet verordeningen 
worden vastgesteld, waardoor t en aanzien 
van gronden, welke niet behooren tot eE:n 
openbaren weg en waarvan evenmm 
vaststaat, dat zij bij gedoogen des eigenaars 
feitelijk voor het publiek verkeer zijn open
gesteld, de in art. 679 B. W . aan iederen 
eigenaar toegekende bevoegdheid om zijn 
erf af te sluiten zou worden opgeheven: 
Dit is het geval m E;J t een verbod om op 
aan particulieren toebehoorende gronden 
buiten de rooiing hekwerk of andere 
uitstekende voorwerpen t e plaat sen o~ te 
hebben. 

(Woningwet art. 1.) 

Mrs. Savelberg, Jhr. F eith, Ort, Taverne en 
Schepel. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtb'. 
te Dordrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis dier Rechtbank van den 29 October 
1926, waarbij in hooger beroep, na vernieti
ging van een vonnis van het K antongerecht t e 
Gorinchem van 22 Juni 1926, G. J. v. d . G. 
van alle rechtsvervolging is ontslagen. ( Gepleit 
door Mr. H . Veenstra, advocaat t e 's-Graven
hage). 

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

Jhr. Feith ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending van of verkeerde toepassing van 

art . :152 Sv. , de artt. 625 en 679 B. W., art. 135 
der Gemeentewet en de artt. 6 en 73 der Ver 
ordening der gemeente Meerkerk ingevolgé 
art. 1 der Woningwet, doordat de R echtbank 
ten onrechte aan art. 6 initio en sub 2 van 
voornoemde Gemeenteverordening, in verband 
met art. 679 B. W. verbindende kracht heeft 
ontzegd, dientengevolge het telastegelegde en 
bewezen verklaarde feit niet strafbaar heeft 
geacht en verdachte t e dier zake van alle 
rechtsvervolging heeft ontslagen ; 

Geboord den raadsman van den gerequi 
reerde in zijne bestrijding van het middel ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, na
mens den Procureur-Generaal, in zijne conclu
sie, strekkende tot enz. ; 

0. dat den gerequireerde bij de inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat hij op 18 
Maart 1926 te Meerkerk zonder schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
van Meerkerk vóór een gebouw. dat aan hem, 
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Yerdachte, toebehoort en staat aan don open
baren wog den Kanaaldijk aldaar, op het 
perceel plaatselijk gemerkt en kadastraal be
kend gemeente Meerkerk, Sectie C. nummer 

10, buiten de rooiïni een hekwerk heeft gehad; 
0. dat dit feit bij het bestreden vonnis be

wezen is verklaard, doch op de navolgende 
gronden niet strafbaar is geoordeeld : 

"dat .... . art. 6 der Verordening ingevolge 
art. 1 der Woningwet voor de gemeente Meer
kerk onder meer verbiedt om zonder schrifte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders óuiten de rooiing hekwerk te hebben ; 

dat deze algemeene verbodsbepaling in het 
onderhavige geval, waar verdachte hekwerk 
heeft op hem in eigendom toebehoorende 
grond, i:1ciegen tusschen de rooiing e n don 
Kanaaldijk, voor hem een vol~trekt verbod 
inhoudt om dat deel van zijn eigendom af te 
sluiten ; 

dat nu een dergelijk verbod strijdig is met 
de bepaling van art. 679 B. W., waar, behou
dens een bier niet ter zake doende uitzondering, 
aan den eigenaar het recht wordt gegeven om 
zijn erf af t e sluiten, welk recht hem door een 
verordening niet kan worden ontnomen ; 

dat hieruit volgt, dat vorengenoemde ver
bodsbepaling ten deze in het onderhavige geval 
verbindende kracht mist;" 

0. dat ter ondersteuning van het tegen deze 
beslissing gerichte middel in hoofdzaak is 
aangevoerd, dat het onjuist is, dat het alge
meene voor chrift van art. 6-2 meergemeld, 
verbiedende een hekwerk op het in de verorde
ning bedoelde gedeelte van zijn eigendom te 
hebben, voor gerequireerde een volstrekt ver
bod zou inhouden om dat deel van zijn erf af 
te sluiten, daar er voor gerequireerde nog andere 
wijzen van afsluiting, b.v. door het graven 
van een flinke, van water voldoende voorziene 
sloot, overblijven; 

0. dienaangaande : 
dat - a-angenomen de mogelijkheid, dat 

gereq_uireerde inderdaad zijn erf op de door 
reqmrant aangegeven wijze, door het graven 
eener waterhoudende sloot, zou kunnen af
sluiten, - hij daartoe den zieh op voormeld 
erf bevindenden grond in een met water ge
vulde sloot zou moeten veranderen, terwijl 
art. 679 B. W. a lgemeen luidt en, behoudens 
een ten deze niet in aanmerking komende 
uitzondering, het recht van den eigenaar van 
een erf om dit, in den toestand waarin het zioh 
bevindt, af te sluiten, onbeperkt erkent ; 

dat de Rechtbank, zulks in het OOfl houdende, 
t erecht met bovengenoemde mogeliJkhe1d geen 
rekening heeft gehouden en met juistheid 
heeft beslist, dat met betrekking tot aan parti
culieren toebehoorende gronden het verbod 
om buiten de rooiing hekwerk of a ndere uit
stekende voorwerpen te plaatsen of t e hebben, 
metterdaad gelijkstaat met een volstrekt ver
bod aan den eigenaar om, anders dan met 
vergunning van Burgemeester en Wethouders, 
van het hem toekomend recht tot afsluiting 
van zijn erf gebruik te maken; 

dat nu, ingevolge art. 625 B. W., door den 
Gemeenteraad, krachtens de aan dat College 
bij art. 1 der Woningwet gegeven bevoegdheid, 
wel verordeningen mogen worden vastge teld, 
waardoor het gebruik van een in privaat-ei
gendom verkeerend terrein wordt beperkt, 

doch dat zulk een beperking, waar het gronden 
als de onderwerpelijke betreft, die niet beho?
ren tot een openbaren weg en wa-arvan even= 
vaststaat, dat zij bij gedoogen des eigenaars 
feitelijk voor het publiek verkeer zijn openge
steld, niet zoover mag gaan, dat daardoor de 
in art. 679 B. W. aan iederen eigenaar toege
kende bevoegdheid om zijn erf af te sluiten 
zou worden opgeheven en feitelijk de toestand 
zou intreden, dat die gronden ook tegen den 
wil van den eigenaar voor het publiek toegan
kelijk zijn en moeten blijven; 

0. dat bij het bestreden vonnis alzoo terecht 
voor gevallen als het onderhavi~e aan de voor
noemde verbodsbepaling verbmdende kracht 
is ontzegd en het middel derhalve is ongegrond ; 

Ve rwerpt h et beroep. 

Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv.-Gen. 
M r. Be.sier, waaruit wij het volgende aanhalen: 

De vraag in hoeverre bij gemeenteverorde
nina het hebben van hekken en dergelijke, 
welke voorterreinen van gebouwen van den 
openbaren weg afscheiden, kan worden verbo
den, is niet nieuw. Soms is zij in verband ge
bracht met het volledig beschikkingsrecht van 
den eigena,ar krachtens art. 625 B. W. bestaande 
en dat door zulks een verbod zou worden ver
nietigd, daar hierdoor het voorterrein practisch 
openbare straat werd. Zie de twee arresten 
van den H oogen Raad van 6 November 1899 
(W. 7358), en dat van 30 Mei 1910 (W. 9047), 
terwijl met dit twistpunt ook in verband staat 
het arrest der burgerlijke kamer van 25 Juni 
1920 (W. 10643 Ned. Jur. 1920 bladz. 817). 
Een paar malen is de vraag echter ook - wat 
mij juister schijnt - in verband gebracht 
met art. 679 B. W., dat in het bijzonder be
trekking heeft op het recht van den eigenaar 
om zijn erf af te sluiten. Dit i geschied bij de 
0,rresten van 10 Februari 1913 (W. 9466, N. J . 
1913 bladz. 658) en 27 Juni 1924 (W. 11308), 
het laatste gewezen door de burgerlijke kamer. 
Bij het arrest van 1913 gold het een verbod 
van alle afheiningen op, in of binnen een af
stand van 5 Meter van den openbaren weg, 
bij dat van 1924 betrof het verbod alle afslui
tingen anders dan met inachtneming van door 
B. en W. aangewezen rooiing, doch tond va t, 
dat ter plaatse geen afsluiting kon worden 
verkregen door het graven van een sloot. Bij 
het arrest van 1913 werd aan de verbodsbepa 
ling bindende kracht ontzegd, bij dat van 1924 
echter werd zij - in afwijking van wat de 
strafkamer pleegt te be lissen, zoo vaak een 
onsplitsbaar verbod eener verordening in 
sommige gevallen met de wet in strijd zou 
komen - alleen voor het zioh voordoende geval 
t er zijde gesteld. 

Bij de toelichting van het cassatiemiddel, 
waarbij wordt betwist, dat de verbodsbepal~ 
van art. 6 der Verordening met art. 679 B. W . 
in strijd zou zijn, is - vermoedelijk met het 
oog op laatstgenoemd arrest - de nadruk 
er op gelegd, dat de verdachte op geoorloofde 
wijze zijn erf van den openbaren weg kon 
afsluiten, b.v. door het g raven van een flinke 
sloot, voldoende van water voorzien, en dat 
niet wa besli t, da t zulk in het onderhavig 
geval niet mogelijk was, althans-voorzooveel 
die beslissing verscholen mocht liggen in de 
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door de Rechtbank gebezigde woorden " in 
het onderhavig geval" - dat dit punt niet 
behoorlijk onder de oogen gezien was. Dit zou 
misschien aanleiding kunnen geven om het 
ontslag van rechtsvervolging als niet voldoende 
met redenen omkleed t e beschouwen, ware 
het niet, dat - althans naar mijne meening -
een natte . sloot nimmer geschikt is om een 
erf, waarop een gebouw staat, van den open 
baren weg af t e sluiten. Immers door zulk een 
afsluiting zou de rechthebbende aan zich 
zelven en ieder ander den t oegang van den 
openbaren weg tot dat gebouw onmogelijk 
maken, t enzij hij die afsluitin~ weder ophief 
door een op eeni$ punt aangebrachte da m of 
brug, waarop hiJ da n niet een draaihek of 
eenige andere beweegbare afsluit ing zou kun
nen maken zonder met art. 6 der Verordening 
in botsing te geraken. Zulk een beweegbare 
afsluiting t och zou noodzakelijkerwij s . een 
"uitstekend voorwerp" zijn - . Ook iedere 
andere afsluiting dan een sloot zou zulk een 
voorwerp opleveren . zoodat inderdaad art. 6 
elke door art. 679 B . W . geoorloofde afsluit,ing 
onmogelijk maakt en derhalve on verbindend is . 

(N. J .) 

31 Januari 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

Ar t . 1 der Utrechtsche Verordening op 
de Straatpolitie geeft niet een bepaling 
van het begrip "openba re weg", in dien 
zin, dat de daar genoemde voor het pu1liek 
openstaànde en toegankelijke plaatsen, 
waaronder st oepen, trappen, I>rivat en en 
werven, alle het karakter zouden hebben 
van een openbaren weg, doch heeft alleen 
de strekking om de voorschriften, welke 
de Verordening bevat omtrent openbare 
wegen ook van toepassing t e doen zijn op 
clie in art. 1 opgesomde plaatsen. Derhalve 
is het krachtens a rt. 41 dier Verordening 
verboden zulk een werf als bergplaat s te 
gebruiken . - E en voorschrift betreffende 
het gebruik, dat van een voor het publiek 
toegankelijke plaat s mag worden gemaakt, 
betreft de openbare orde en li~t dus binnen 
het terrein van den gemeentelijken wet 
gever. 

(Verord. Straatpol. Utrecht art. l , Gem.wet 
art. 135.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman , Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Taverne. 

A. A. F. , requirant •van cassatie tegen een t e 
zijnen last e gewezen vonnis van de Arr.-Recht
bank te Utrecht van den twaalfden Oct ober 
1926, waarbij in hooger beroep , met vernietiging 
van een door het K a ntongerecht t e Utrecht op 
12 Mei 1926 gedane uitspraak, requirant t er zake 
van : ,,te U trecht den openbaren weg gebruiken 
als bergplaats", met aanhaling van dè artt,. 41 
en 74 van de Verordening op de St raatpolitie 
t e Utrecht, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van een gulden en een dag ver
vangende hechtenis. (Gepleit door Mr. A. H . 
Visser van IJzendoorn, advocaat t e 's-Graven 
hage.) 

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

Ta verne ; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
req uirant voorgest eld bij pleidooi : 

Schending, alt hans verkeerde t oepassing van 
de artt. 1, 41, 74 van de Verordening Straat 
politie der Gemeente Utrecht van 10 December 
191 (Gemeenteblad 1918 N°. 80), zooa ls die 
luidt na de wijziging van 19 Juli 1923, in verband 
met de artt. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 1 , 19, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 31, 38, 39, 4-0, 42, 44. 48, 51, 52, 
53, 54, 55, 68 en van de artt. 585, 589, 590, 605, 
625, 626, 679, 690, 715 B. W . en de art.t . 135, 
179, 180 der Gemeentewet en art. 152 der 
Grondwet , 1°. doordat de R echtba nk, in strij d 
met den letter, aard en geest der geheele ver
ordening heeft aangenomen, dat de in artikel l 
van voornoemde verordening voorkomende 
omschrij ving van het begrip openbare weg, mede 
omvat t erreinen als het onderha vige, alhoewel 
het onderhavige t errein niet door het publiek 
wordt gebruikt, - althans zulks door de R echt
bank niet is vastgest eld - en mitsdien t en 
aanzlen daarvan van een gedoogen van het 
publiek verkeer door den eigenaar of recht
hebbende geen sprake kan zijn, en de Rechtba nk 
omtrent dat terrein slechts heeft vastgest eld , 
dat iedereen , die zulks wenscht, langs een zich 
bij de J acobibrug bevindende trap vrijelijk van 
de Oude Gracht kan afdalen en zich alzoo, langs 
openstaande erven over die werf naar het ge
noemde deel van de werf kon begeven ; 2°. door
dat de Rechtbank - dit middel wordt slechts 
gest eld voor het geval de door de Rechtbank 
gegeven uitleg van artikel 1 juist mocht worden 
geoordeeld - bovenbedoelde verordening, in 
het bijzonder artikel 41 , verbindend oordeelde, 
alhoewel: 

a. artikel 135 der Gemeentewet het maken 
van verordeningen als de onderha vige t-en aan
zien van een t errein, als waarvan hier de rede is, 
niet t ot de bevoegdheid van den gemeentelijken 
wet gever heeft gebracht; 

b. in elk geval die verordening een door de 
artt. 625, 679 en 690 B. W. verboden aan
tasting van het genot en gebruik recht des 
eigena-ars of des bezitters inhoudt ; 

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

0. dat bij het bestreden vonnis t en last e van 
requfrant is bewezen verklaard - met q_uali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij t e Utrecht a ls direct eur der Maatschappij 

, enz. van begin 1926 tot 25 Maart 1926 op de 
voor het publiek openstaande en t oegankelij ke 
werf aan de Oudegracht, gelegen tusschen de 
Viebrug en de J acobibrug een partij steenen 
en buizen heeft lat en liggen ; 

0. dat de R echtbank daarop van toepassing 
heeft geacht artikel 41 der Verordening Straat
politie der gemeente Utrecht, houdende verbod 
den openbaren weg t e gebruiken als berg- of 
werkplaat s, zulks in verband met artikel 1 dier 
Verordening, waarbij is bepaald dat de Veror
dening onder openbaren weg verstaat o. m. alle 
voor het publiek open t aande en t oegankflijke 
wer ven, zonder onderscheid wie daarva n eige
naar is ; 

0. dat in het vonnis dienaangaande nog is 
overwogen, dat t ot 25 Maar t 1926 de feitelijke 
toestand t er plaat se zoodanig was, dat genoemde 
werf, waarop meergenoemde voorwerpen aan
wezig waren, voor het publiek open st ond en 
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toegankelijk was ; - dat immers iedereen, die 
zulks wens<'ht, langs een zich bij de Jacobibrug 
bevindende gemrnntetrap vrijelijk van de Oude 
Gracht kan afdalen en z:ch alzoo, langs open
staande erven over die werf naar het genoemde 
deel van de werf . kon begeven ; - dat hieruit 
volgt, dat het gedeelte van de werf in gebruik 
bij de Maat schappij enz. tot genoemden datum 
van 25 Maart 1926 was openbare weg in den zin 
van meergenoemde verordening ; 

0. wat het eerste ondudeel van het cassatie
middel betreft : 

dat inderdaad t en deze, wat den aard van 
het onderhavige t errein aangaat, niet anders is 
bewezen verklaard dan dat dit voor het publiek 
openstond en t oegankelijk was, en niet , dat daar 
plaats had een publiek verkeer gelijk op een 
openbaren weg pleegt t e geschieden; 

dat echter het middel daaruit t en onrechte 
de conclusie trekt dat daarom de omschrijving 
van artikel 1 der Verordening Straatpolitie voor
noemd op een terrein als het onderhavige niet 
va n toepassing is ; - dat immers genoemd 
artikel 1 niet geeft een bepaling van het begrip 
,,openbare weg", in dien zin, dat de daarge
noemde voor het publiek openst aande en toe
gankelijke plaatsen, waaronder stoepen, trap
pen, privaten en werven alle het karakter zouden 
hebben van een openbaren weg, doch het artikel 
de strekking heeft om de voorschriften, welke de 
Verordening bevat omtrent openbare wegen ook 
van toepassing te doen zijn op die in artikel 1 
opgesomde plaatsen ; 

dat derhalve de beteekenis van artikel 41 
voor het onderhavige geval d èze is, dat het is 
verboden een voor het publiek openstaande en 
toegankelijke werf als bergplaats t e gebruiken ; 

0. dat zulk een bepaling bij het tweede onder
deel van het middel wordt geacht t e liggen 
buiten hPt t errein van den gemeentelijken wet
gever, doch ten onrechte, daar een voorschrift 
betreffende het gebruik dat van een voor het 
publiek toegankelijke plaat s mag worden ge
maakt, de openbare orde betreft, terwijl reeds 
daardoor van ongeoorloofde beperking van het 
r echt van den eigenaar geen sprake kan zijn ; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassa tie 
kan leiden; (N. J .) 

Verwerpt het beroep. 

31 Januari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De strafbepaling verbiedt een bouwwerk 
op te richten, da t naar het oordeel van 
B. en W. het ka rakter draagt van een 
getimmerte . - Hierin ligt geen verboden 
delegatie. - Ook is het verbod voldoende 
omschreven. - Zelfs zonder dat men 
kennis draagt van het oordeel van B. en W. 
kan men de overtreding plegen . - Ten 
aanzien van de vraag wat een getimmerte 
is, moet t en slotte het oordeel va'n den 
rechter beslissend zijn. 

J. R. geboren t e H amburg, 5 April 1881, 
handelaar in auto's, wonende te 's-Gravenhage, 
is requirant van cassatie t egen een t e zijnen 
Jaste gewezen vonnis van de Arrd.-Rechtbank 
t e 's-Gravenhage, van den 28en Sept. 1926, 
waarbij in hoog.er beroep, behalve wat de 
daarbij opgelegde straf betreft. is bevestigd 

een mondeling vonnis van het Kantongerecht 
te 's-Gravcnhage, van 24 Juni 1926, waarbij 
de requirant t er zake van : ,,het te 's Gravenha
ge een bouwwerk oprichten, hetwelk naar het 
oordeel van Burgemeester en Wethouders het 
karakter van een getimmerte draagt", met 
toepassing van de a rt.t. 44 en 151 der Bouw
en Woonverordening voor 's-Gravenhage, be
nevens art. 23 Strafr., is veroordeeld, - zijnde, 
na vernietiging van het vonnis van het K anton
gerecht wat de straf betreft, de requirant ver
oordeeld t ot eene geldboete van f 1, en een 
dag vervangende hechtenis. 

Nadat was gehoord het verslag van den 
raadsheer Savelberg, en het beroep namens den 
requirant w.is toegelicht door Mr. P. du Ry 
van Beest Holle, advocaat alhier, heeft de adv .. 
gen. Besier de volgende conclusie genomen : 

Edele Hoog Ar,htbare Heeren ! 

Bij het bestreden vonnis is het in eerst en 
aanleg mondeling ·door den Kantonrechter 
gewezene, met verwerping van een in hooger 
beroep gevoerd verweer, bevestigd, behoudens 
een door de R echtbank noodig geoordeelde 
wijziging in de formuleering der opgelegde 
straf. In eersten aanleg was bewezen verklaard, 
dat de verdachte t e •~-Gravenhage, omstreeks 
de maand April 1926, op een open terrein, 
behoorende bij het perceel Weteringkade ... , 
een bouwwerk, t e weten een Joods, welk bouw
werk een lengt e van ongeveer 4 Meter, een 
breedte van ongeveer 2.50 Meter, en een 
hoogte van ongeveer 2.75 Met er had , heeft 
opgericht, welk bouwwerk naar het oordeel 
van B. en W. dier gemeente het karakter van 
een getimmerte droeg. De K anto~rechter had 
hierin overtreding gezien van a rt. 44 der Haag
sche Bouw- en Woonverordening, daaraan de 
benaming gegeven : het t e 's-Gravenhage een 
bouwwerk oprichten, hetwelk naar het oordeel 
van B . en W. het ka rakter van een getimmerte 
draagt, en den verdachte t e dier zake veroor
deeld tot eene geldboete van f l, subsidiair 
één dag hechtenis. 

H et komt mij voor, dat het bestreden vonnis 
reeds hierom niet in stand za l kunnen blijven, 
omdat daarin noch de redengevende feiten en 
omstandigheden, waarop de beslissing steunt, 
da t het fe it door den verdachte is be~aan, als 
zoodanig zijn aangewezen, noch de bijzondere 
redenen zijn opgegeven, die de straf hebben 
bepaald. De eisch, da t •een en ander zal ge
schieden , geldt wel niet voor het mondeling 
K antongerechtsvonnis doch wel voor het 
vonnis der R echtbank, waarbij zulk een vonnis 
bevestigd wordt , zelfs wanneer de R echtbank 
als hier behoudens de verwerping van een in 
hooger beroep gevoerd verweer en een nieuwe 
formuleering der opgelegde st raf het vonnis 
van den K antonrechter met overneming der 
gronden bevestigt. Zie het a rrest van den 
H oogen R aad van 25 Oot. 1926 (W. 11582). 
De R echt bank doet dan wel niet wat de K an
tonrechter had behooren t e doen en verbet ert 
evenmin des K antonrechters gronden, doch 
bevestigt ook die, alleen daaraan nieuwe, etirst 
in hooger beroep door de voorschriften van art . 
359 Strafv. noodig geworden gronden toevoe
gende. Door dit t e verzuimen, heeft de R echtb. 
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art. 359, in verband met de artt. 415 en 425 
Strafv. geschonden. 

Er zijn echter in deze zaak nog andere ver
zuimen gepleegd, die mij ernstiger toeschijnen 
en die ik daarom en mede naar aanleiding van 
de straks te vermelden middelen van cassatie 
n iet onvermeld mag laten. Noch in eersten 
aanleg, noch in hooger beroep is namelijk, 
voor zooveel blijkt, aandacht of voldoende 
aandacht geschonken aan verdachtes verwe
ringen. 

R eeds in eersten aanleg had blijkens het 
proces-verbaal der terechtzitting zijn raadsman 
uitdrukkelijk aangevoerd, dat niet was telaste
gelegd, dat B. en W. van het bij art. 44 der 
Verordening bepaalde geen vrijstelling hadden 
verleend, wat z. i. een be tanddeel van het 
s trafbare feit was, voorts betwist, niet alleen 
dat het door hein geconstrueerde voorwerp 
- een op wielen staande bedekking voor een 
automobiel - een getimmerte kon worden 
genoemd, maar ook, dat het een " bouwwerk" 
was, bewerende, dat het slechts als voertuig 
kon worden aangemerkt, en eindelijk dat in 
elk geval B. en W. v_!l,n hun oordeel, dat het 
een getimmerte was, den verdachte vóór de 
bekeuring kennis hadden moeten geven, wat 
niet zou zijn geschied. Onder deze omstandig
heden mocht de Kantonrechter niet aannemen, 
dat het door hem bewezen verklaarde de over
treding van a rt. 44 der Haagsche Bouw- en 
Woonverordening opleverde, zonder omtrent 
de _1;1itdrukkelijk gevoerde verweringen bepaal
çleliJk een met redenen omk!.eede beslissing te 
geven. Zoodanige beslissing kwam echter in het 
mondelinge vonnis, voor zooveel uit de daarvan 
gehouden aanteekening blijj;:t, niet voor en 
derhalve had de R echtbank het vonnis op dit 
punt ntet mogen bevestigen. Door dit niettemin 
t e doen paste zij art. 423 Strafv., in vei·band 
m et de artt. 358, 359, 415 en 425 daarvan 
verkeerd toe 

In hooger beroep is blijkens het proces-ver
baal der t erechtzitting de tweede der boven
bedoelde verweringen zoo wel door den verdachte 
als door zijn raadsman uitdrukkelijk herhaald · 
met het betoog, dat een los van den grond 
staand voorwerp niet een bouwwerk is. Boven
dien heeft de raadsman aangevoerd, dat art. 44 
der Haagsche Bouw- en W oonver9Jdening 
verbindende kracht mist, omdat het net vast
stellen van reÎ<>els (bedoeld zijn blijkbaar regels 
omtrent wat a ~ een "getimmerte" moet worden 
aangemerkt) geheel overlaat aan B. en W. 
Ook in het vonnis der R echtbank is omtrent 
geen deze_~ uitdrukkelijk gevoerde verwerin~en 
bapaa ldeh:ik een met redenen omkleede beslis
sing gegeven, ofschoon door de bevestiging 
in zooverre van het in eerRten aanleg gewezen 
vonnis werd aangenomen, dat het bewezen 
verklaarde de overtreding van art. 44 opleverde. 
Alleen omtrent het verweer betreffende het 
gemis van verbindende kracht van art. 44 zegt 
d~ R echtbank, dat dit "niet opgaat" ; doch 
dit 1s met een met redenen omkleede beslissing. 

De R echtbank schond dus de artt. 358 en 
359 Strafv., in verband met de artt. 415 en 
425 daarvan. 

Onder deze omstandigheden is het niet noo
di~ diep in _te gaan op de middelen van cassatie, 
hu ple1doo1 voorgesteld en luidende : 

I. ,,Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 134, 135, 161, 166, 167, 168, 179 
Gemeentewet, 625 B. W., 6 en 51 Woningwet, 
352, 423 Strafv. , jis 44, 102, 151 Bouw- en 
Woonverordening voor 's-Gravenhage (Verz. 
1920, n°. 7), door verbindend te achten de 
strafbepaling eener verordening, welke : 

a. de vaststelling eener op te leggen verplich
ting afhankelijk stelt van het oordeel en goed
vinden niet van den Gemeenteraad, doch van 
een andere macht ; 

b. straf bedreigt tegen overtreding van 
niet door den Gemeenteraad gestelde bepalin
gen; 

c. geen werkeLijke, althans geen nauwkeurige 
omschrijving van een Yerbod inhoudt. " 

IL "Schending, althans verkeerde toepas
sing van a rt. 44 Bouw- en Woonverordening 
voor 's-Gravenhage (Verz. 1920, n°. 7), door: 

a. een verplaatsbare houten bedekking (op 
wielen) te beschouwen als een bouwwerk en 
een getimmerte in den zin van dit a rtikel ; 

b. dit a rtikel als overtreden te beschouwen, 
zonder dat van vooraf bekendheid met het oor
deel van B. en W. blijkt." 

Deze middelen toch herhalen de meeste de r 
r eeds bij het K antongerecht en bij de Recht
bank gevoerde verweringen, welke alle ver
weringen ten gronde zijn en dus niet ten toetse 
zullen kunnen worden gebracht, wamieer de 
door mij aangewezen vormfouten aanwezig 
worden bevonden. Ik volsta daarom met te 
dien aanzien te verwijzen naar de rechtspraak 
van den Hoogen Raad, zooals die is vermeld 
bij Léon-van Praag op de Rechterlijke Organi
satie, Inleiding, blz. 622- 645, in het bijzonder 
naar de nummers 27, 28 en 29. Die rechtspraak 
is niet gunstig voor het eerste middel en voor 
het tweede onder b, noch voor dit middel 
onder a, voor zoover daarbij wordt opgekomen 
tegen het oordeel van B. en W., dat het in de 
telastelegging bedoelde voorwerp een getim
merte is. 

Daarentegen gevoel ik veel voor de nog over
blijvende grief, dat dit voorwerp, indien het 
inderdaad mocht bLijken op wielen te staan, 
niet eer) ,,bouwwerk" is. Hieromtrent i het 
oordeel bij de Verordening niet aan B. en W. 
overgelaten doch aan den rechter, en indien 
deze mijne meening mocht deelen, zou art. 44 
der Verordening op dit voorwerp niet kunnen 
worden toegepast. 

Op grond van de gemaakte vormfouten 
concludeer ik intusschen, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernieti<>d en dat de zaak 
zal worden verwezen naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage om op het bestaande hooger 
beroep op nieuw te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, nailens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
zie conclusie adv.-gen.; 

Overwegende, dat bij het in zooverre be
vestigde vonnis van het Kantongerecht - met 
qualificatie als voormeld - bewezen is ver
klaa rd, dat de r equirant enz., zie conclusie 
adv.-generaal; 

0 . ambtshalve : 
dat de R echtbank het mondeling vonnis 

van den K antonrechter - behalve wat betreft 
de opgelegde straf - heeft bevestigd, met 
overneming van diens gronden ; 
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da t in de aanteekening van dat vonnis de 
redengevende feiten of omstandigheden. waar
op de beslissing, dat het feit door den verdachte 
is begaan, st eunt, als zoodanig niet zijn aange
wezen; 

dat het voorschrift van het derde lid van 
art. 359 Strafv. , nu wel ingevolge art. 398, 
onder 6°., buiten toepassing blijft, indien door 
den K antonrechter een mondeling vonnis 
wordt gewezen - zoodat de Kantonrechter 
tot voormelde aanwijzing niet was gehouden - , 
doch nergens is bepaald, da t bedoeld voorschrift 
ook niet zou gelden voor de R echt bank, die in 
hooger beroep over zulk een vonnis heeft 
uitspraak te doen, t erwijl integendeel ar t . 359 
Strafv. in zijn geheel bij zulke uitspraken 
overeenkomstige toepassing moet vinden inge
volge art. 425 Strafv. , in verband met a rt. 415 
van dat W etboek ; 

ting, zijn verpakt. Deze flesschen moeten boven
dien in houten kisten zijn geplaatst, waarin 
eene waterdichte, gesoldeerde, blikken be
kleeding is aangebracht. De in ki sten verpakte 
glazen flesschen moeten goed vastgezet zijn in 
droge infusoriënaarde of soortg elijke, niet brand
bare stoffen. Glazen flesscben, welke niet meer 
dan 250 gram bevatten, mogen in plaats van 
in bouten kisten, verpakt zijn in stevige, lucht
dicht gesloten, blikken doozen of bussen. 

3. Overigens gelden voor de onder 1 en 2 
genoemde stoffen nog de volgende bepalingen : 

a. op de colli moet de inhoud duidelijk en 
op duurzame wijze zijn vermeld en bovendien 
de aanduiding gesteld zijn, dat zij voor vocht 
1.ijn t e vrijwaren; 

b. de colli mogen niet ruw behandeld of 
gegooid 'w órden en moeten in den wagen zoo
danig worden geplaatst-, dat vallen, omkan
telen of tegen elkander schuren niet mogelijk is ; dat de R echtbank derhalve, door het vonnis 

des Kantonrechters in voege voormeld zonder 
meer t e bevestigen, de laatstgemelde artikelen, 
mede in verband met a rt. 423 t rafv. heeft 
geschonden , hetgeen volgens het laatste lid 
van art. 359 nietigheid medebrengt; 

0. dat, waar reeds op dezen grond het be
streden vonnis moet worden vernietigd , een 
onderzoek naar de voorgestelde middelen ach
terwege kan blijven ; 

c. het is geoorloofd , hoeveelheden van ten 
hoogste 5 K .G., mits verpakt overeenkomstig_ 
het bepaalde in het eerste en tweede lid, met 
andere goederen tot één collo t e vereenigen ; 

, d. het vervoer mag slechts in gesloten wa-

Vernietigt het bestreden vonnis : 
Rechtdoende krachtens a rt. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof t e 

's-Gravenhage, t en einde op het bestaande 
hooger beroep opnieuw te worden berecht en 
afgedaan. (W.) 

2 Februari 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 1 
van het Algemeen R eglement Vervoer 1901. 
s. 24. 

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

Waterstaat van 5 J anuari 1927, La. Q, af
deeling Vervoer - en Mijnwezen ; 

Gelet op art.ikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van Stat.e gehoord (advies van 

18 J anuari 1927, n°. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden :Minister van 29 Januari 1927, n°. 392, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
punt LV van bijlage B van het Algemeen 

R eglement Vervoer 1901, vastgesteld bij Ko
ninkjjjk besluit van 4 J anuari l 901 (Staat.sblad 
n°. 20), het laatst gewijzigd bij K oninklijk be
sluit van 2 Juli 1926 (Staatsblad n°. 229), te 
wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt : 

gens plaats vinden. 
4. Ledige doozen, bussen of ander vaatwerk, 

waarin calcium-carbid is geweest. moeten vrij 
zijn van overblij fselen van deze stof. De vroegere 
inhoud moet op den vrachtbrief vermeld zijn. " 

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

's-Gravenhage, den 2den F ebruari 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Wa terstaat, H . v . D. VEGTE. 
(Uitgeg. 17 Febr. 1927.) 

2 F ebruari 1927. K ülS'INRLIJK BESLUIT. 
Onder de "termijnen" die na 1 Sept. 

1925 vervallen, waarvan wordt gesproken 
in art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 
1925, S. 216 zijn naar de bedoeling van den 
wetgever t e verstaan die, waarvan in 
art. 136 l • lid der P . W. 1922 sprake is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op een schrijven van Dijkgraaf 

en Hoogheemraden van het Hoogheemraad
~cbap Noordhollands 'Noorderkwartier van 24 
November 1926, Afd. I, Lr. F . n°. 1, 1, waarbij 
rleze Onze beslissing inroepen in een t usschen 
hem en Ged. Staten v11,n Friesland gerezen ge
schil nopens de interpretatie van enkele artt. 
der Pensioenwet 1922, S. 240, waarin het ver
haal wegens inkoop van diensttijd voor pen-

,,LV. sioen is gereireld; 
1. Calcium-carbid moet in luchtdicht ge- , Den Raad ~van State, Afdeeling voor de ge-

sloten ijzeren vaatwerk of in luchtdicht gesloten , schillen van bestuur, gehoord, advies van 
blikken doozen of bussen gepakt zijn. 1 19 J anuari 1927, n°. 89; 

2. Alkalimetalen en de alkalische aardme- Op de voordracht van Onzen Minister van 
talen, zooals natrium, kalium, calcium, enz. F inanciën van 29 J anuari 1927, n°. 123, Afd. 
alsook de verbindingen en de vaste en vloei- P ensioenen en Eerediensten ; 
bare legeeringen van deze metalen onderling 1 0. dat de Staten der provincie Friesland bij 
moeten verpakt zijn in luchtdicht gesloten besluit van 29 Juli 1925 n°. 7 in verband met 
ijzeren of blikken vaatwerk, hetwelk bovendien art. LXXXVTII der wet van 28 Mei 1925, 
in kisten of in ijzeren beschuttingskorven ge- S. 216, hebben bepaald dat met ingang van 
plaatst moet zijn. Hoeveelheden van deze 1 Januari 1926 van de inkoopsommen, door de 
stoffen tot 5 K.G. mogen ook in sterke glazen ' provincie voor vroeger in haar dienst werkzaam 
flesschen, voorzien van een stevige, dichte slui- geweest zijnd i,ersoneel verschuldigd, in plaat s 
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van 1/4 in 10 jaar, ½ in 15 jaar zal worden 
verhaald; 

dat Ged. Staten van Friesland in verband 
hiermede op l l September 19'!6 aan het Hoog
heemraadschap Noordhollands Noorderkwar 
tier hebben geschreven dat het tot den g&
noemden datum van 1 ,Januari 1926 op de 
vroegere provinciale ambtenaren P. Poppens, 
K. Jansma en L. Nicolaï, thans in dienst van 
het Hoogheemraadschap werkzaam, zal heb
ben ingehouden onderscheirlenlijk 2, 2 en 1 van 
de tot dusver door hen verschuldigde 10 jaar
lijksche termijnen zoodat zij dan geacht wor
den 2/10, 2/10 en 1./10 der op hen te verhalen 
bedrngen te hebben voldaan ; dat de provincie 
dan nog respectieveEjk zal verhalen 8/10 x 
f 1297 (l /2 inkoopsom is f 2349.50, terw:ij! voor 
pensioen vroeger is bijgedragen f 1052.50) 
of f 1037.60, 
8/10 X ¼ X f 941 of f 376.40, 
9/10 X 1/2 X f 114 of f 51.30, 
in 13, 13 en 14 termijnen, zoodat jaarlijks moet 
worden ingehouden respectieveEjk f 79.82, 
f 28.95 en f 3.66 ; 

dat zij diensvolgens overeenkomstig art. 138 
der Pensioenwet 1922 het, H oogheemraadschap 
verzocht hebben voor de inhoudingen te willen 
zorg diagen en de . ingehouden bedragen jaar
lijks aan hun college t e doen toekomen ; 

dat Dijkgraaf en Hoogheemraden van het 
Hoogheemraadschap Noorhollands Noorder
kwart,ier bij schrijven van 13 October 1925 
aan Ged. Staten hebben bericht dat bij hen 
de vraag is gerezen of ten opzichte van de be
rekening der van de ambtenaren gevorderde 
bijdrage wel een jui~te toepassing is gegeven 
van art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925, 
S. 216 ; dat rle verzoeken t-ot inkoop van ·vóór 
1 Juli 1922 doorgebrachten dienst.t ijd van 
P. T. Poppens en K. Jansma in 1922, dat van 
L . Nicolaï in 1924 bij den Pensioenraad zijn 
ingekomen ; dat aangezien krachtens art. 
LXXXVIII van de voornoemde wet een ruimer 
verhaal dan een vierde deel der inkoopsom 
slechts kan worden t.oegepast, ten opzichte van 
de termijnen, die na 1 Juli 1925 komen te ver
vallen en hiervoor, voor de provincie Friesland 
de datum van l Januari 1926 geldt, het hun 
w:il toeschijnen, dat van de verschuldigde jaar
lijksche termijnen geacht moeten worden 
respectievelijk 4, 4 en 2 te zijn vervallen ; dat 
in dezen gedachtengang derhalve in totaal zou 
kunnen worden verhaald van : 
P . T. Poppens 4/10 van f 121.25 en 6/10 van 

f 1297 ; 
K. Jansma4 l10 van f235.25 en 6/10vanf470.50; 
L. Nicolaï 2/10 van f 28.50 en 8/10 van f 57 ; 

dat Ged. Staten van Friesland daarop als 
hunne meening hebben te kennen gegeven dat 
de termijnen in art. LXXXVIII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, genoemd, niet geacht kun
nen worden dezelfde te zijn al~ d ie, welke in 
het eerste lid van art. 136 der Pensioenwet 
worden vermeld en welke met het verhaal o:e 
de ambtenaren niet in het minste verband 
staan, hetgeen hieruit zou volgen, dat de ter
mijnen van art. 136 geheel vervallen, indien de 
bijdrage voor inkoop aan den Pensioenraad in 
eens wordt betaald ; dat in een dergelijk geval 
art. LXXXVIII, zooals Dijkgraaf en Hoog
heemraden het uitleggen, niet van toepassing 
zou kunnen zijn, omdat nà 1 .Ju li 1925 geen 

termijn.en komen te vervallen en men voor 
de ongerijmdheid zou komen te staan, dat een 
lichaam het verhoogd verhaal niet kan toe
passen, omdat het t erstpnd aan a.l zijne ver
plichtingen tegenover den Pen•ioenraad beeft 
voldaan. waarhij zij voorts nog opmerken, dat 
het verhaal OJJ de ambtenaren wordt bepaald 
naar de totale inkoopsommen, niet naar de ter
mijnen van art. 136, dat met andere woorden 
het verhaal niet "ten opzichte van (die) ter
mijnen" plaats v indt en dat ook daarom het 
laatstgenoemd artikel bezwaarlijk de betee
kenis van hebben, die Dijkgraaf en Hoogheem
raden er aan toekennen; dat de wijze van ver 
haal op de ambtenaren uitsluitend en onaf
hankelijk van art. 136, geregeld is in art. 138 
der Pensioenwet en daarom ook de tweede 
zinsnede van art. LXXXVIII logisch geïnter
preteerd, alleen op de in art. 138 genoemde 
termijnen betrekking kan hebben : zij hebben 
mitsdien geen vrijheid gevonden de berekening 
der te verhalen bedragen te herzien ; 

dat aangezien t usschen beide colleges geen 
overeenstemming kon worden verkregen, Dijk
graaf en Hoogheemraden het geschil krachtens 
art. 70 der Grondwet aan Ons ter beslissing 
hebben voorgelegd, daarbij aanvoerende dat 
·de termijnen. in art. LXXXVIII genoemd huns 
inziens dezelfde 'lijn als die, welke in het eerste 
lid van art. 136 der Pensioenwet worden ver
meld, n.l. de termijn.en der-inkoopsom door het 
betrokken lichaam verschuldigd, en dat der
ha lve de beoordeel ino- of een termijn op 1 Juli 
1925 al of niet vervallen is, afbankel~k is van 
den datum, waarop het verzoek om inkoop bij 
den Pensioenraad is ingekomen ; 

0. dat art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 
1925, S. 216, bepaalt, dat een lichaam ziine 
beslissing, genomen volgens art. 137, Je fid, 
der Pensioenwet, zooals dat voor 1 Juli 1925 
luidde, vóór 1 September 1925 kan wijzigen, 
doch dat een ruimer verhaal dan een vierde 
deel der inkoo]Jsom slechts· ka,n worden toe
gepast t en opzichte van de termijnen, die nà 
laatstgenoemden datum komen te vervallen ; 

dat onder de biergenoemde termijnen, naar 
de bedoeling van den wetgever, klaa.r blijkelijk 
zijn te verstaan die, waarvan in art. 136, l • lid 
der Pensioenwet 1922 sprake is ; 

dat toch de bepaling, vervat in den 2°0 zin 
van art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, is opgenomen in het belang der ambte
naren, terwijl bij de behandeling van art. LXXI 
(thans LXXXVIII) uitdrukkelijk is geconsta
teerd en door eene wijziging van de redactie 
van art. 136 der Pensioenwet 1922 buiten 
twijfel gesteld, dat vertraging in. de afdoening 
der inkoop-aanvrage niet ten nadeele der be
trokken ambtenaren strekken zal, hetgeen bij 
eene opvatting, als door Ged. Staten van Fries
land gehuldigd. niettemin het geval zoude zijn ; 

dat ook het verband t usschen art. LXXXVIII 
der wet van 28 Mei 1925, S. 216, en met art . l:'l7 
der Pensioenwet 1922, waarin de bijdrage wordt 
geregeld, er op w:ijst, dat het eerstgemelde 
wetsartikel het oog heeft op de termijnen, 
waarin krachtens art. 136 de bijdrage wordt 
betaald; 

dat nu, daar het verzoek om inkoop van 
pensioen ten • behoeve van P. T. Poppens, 
K. Jansma en L. Nicolaï wat de beide eerst,ge
noemde betreft in 1922 en wat den laatstge-
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noemde aangaat in 1924 bij den Pensioenraad 
is ingekomen, ten aanzien van P . T. Poppens 
en K. J ansma de eerste in art. 136, 1° lid ge
noemde termijn op 31 December 1922 en ten 
aanzien van L. Nicolaï op 31 December 1924 
is vervallen ; 

dat op de termijnen, vervallen op 31 December 
1922, 31 December 1923 en 31 December 1924 
vool'Zoover betreft P . T. Poppens en K . Jansma 
en op den termijn, vervallen 31 December 1924 
voor zoover L . Nicolaï betreft geen ruimer 
verhe,al als is ben.oeld in art. LXXXVIII der 
wet van 28 :!\fei 1925, S. 216, kan worden toe
gepast en dit ruimer verhaal voor het eerst 
veroorloofd is ten opzichte van de termijnen 
vervallen op 31 December 1925; 

Gezien art. 70 der Grondwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen dat op de wedden van P. T. 
Poppens, K. Jansma en L . Nicolaï als ambte
naren in dienst van het Hoogheemraadschap 
Noordhollands Noorderkwartier ten behoeve 
van de provincie Friesland in totaal moet 
worden ingehouden : wa,t de beide ee1stge
noemde betreft : 1/4 X 3/10 + ½ X 7 /10, 
en wat den laatstgenoemde betreft: 1/4 X 1/10 
+ ½ x 9/10 van de bijdrage voor inkoop van 
pensioen. · 

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

4 Fel,r·uari. 1927. BESLUIT tot wijziging van 
art. 27 van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1925, laatstelijk ge
wijzigd en aangevuld bij dat van 9 Decem
ber l 925 ( Staatsblad n°. 467). S. 25. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen M:inister van 

Financiën, Voorzitter van rlen Raad van 1\1i
nisters, van 3 ,Tanuari 1927, Kabinet M. R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van ·State gehoord (advies van 

25 Januari 1927, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 31 Januari 1927, n°. 31, Ka
binet M. R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
om het Bezoldigingsbes!uit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925 te wijzigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. J.n het eerste lid van artikel 27 van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1925, zooals dit luidt volgers het 
Koninklijk besluit van 9 December 1925, 
Staatsblad no. 467, wordt tusschen de woorden 
,,regeling,, en "op" ingevoegd: 

, behoudens de op dien datum ingaande wijzi
gingen in de als bijlage B aan dit besluit ge
hechte lijst,. 

2. In het tweede lid onrler a van dit arti,kel 
27 wordt in plaats van de woorden : ,,met uit
zondering echter van het. bedrag der verhooging 
als gevolg van tewerkstellin~ in eene gemeente 
of onderdeel van eenc gemeente, in de als bij
lage B aan dit besluit gehechte lijst, gerang
schikt in eene hoogere klasse" ; gelezen : met 
uitzondering van eene zoodanige verhooging, 
als uitsluitend het gevolg is, hetzij van de plaat
sing van eene gemeente of een onderdeel van 
eene gemeente waar de ambtenaar werkzaam 
is, in een hoogere klasse, hetzij van de over- , 

plaatsing van den ambtenaar naar eene ge
meente of een onderdeel van eene gemeente 
van een hoogere klasse. 

3. Dit besluit wordt geacht op l J anuari 
1927 in werking te zijn getreden, met dien ver
stande, dat het van dién datum af med11 va.n 
toepassing zal zijn op de ambtenaren, wier 
persoonlijke toelage reeds verminderd is ge
worden wegens de plaatsing van eene gemeente 
of onderdeel eener gemeente in eene hoogere 
klasse, welke vóór 1 Januari 1927 tot stand 
kwam. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur- aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Swatsblad zal worden geplaatst en 
\Vaarvan afschrift zal worden gezonden aan d en 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

DE GEER. 
(Uitgeg . 11 Febr. 1927.) 

5 Febr-uari 1927. BESLUIT, houdende vast
s·elling van de tijdstippen, waarop de 
verschillende bepalingen van de Wegen
belastingwet (Wet van 30 December 1926, 
Staatsbl.ud n°. 464) in werking treden. 
s. 26. 

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

Financiën en van Waterstaat van 26 Januari 
1927, n°. 74, -Afdeeling Directe Belastingen, en 
van 2 Februari 1927, La. H, Afdeeling Water
staat A; 

Gezien artikel 44 der wet van 30 December 
1926 (Staatsblad n°. 464) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De bepalingen der wet. van 30 December 1926 

(Staatsblad n°. 464) tot het heffen van eene 
belasting en treffen van verdere voorzienfogcn 
ten behoeve van openbare verkeerswegen te 
land treden onderscheidenlijk op de hierna 
genoemde tijdstippen in werking : 

a. de bepalingen van H oofdstuk II en 
Hoofdstuk III, met uitzondering van artikel 41, 
met ingang van den tweeden dag volgende op 
dien van de afkondiging van dit besluit ; 

b. de bepalingen van H oofdstuk I , met 
uitzondering van artikel 15, en de bepalingen 
van artikel 41, met ingang van 1 Mei 1927 ; 

c. de bepalingen van artikel 15 met ingang 
van 16 Mei 1927. 

Onze Ministers van Financiën en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Financiën, DE GEEit. 
De .Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTB. 

(Uitgeg. 17 Feb·. 1927.) 
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7 Februari 1927. B ESLUIT tot, aanvulling van 
artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
den 3den Augustus 1922 (Staa!sblad n°. 479) 
tot regeling van de toekenning van wacht
gelrl aan burgerlijke Rijksambtenaren, zoo
als dat laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij Koninklijk besluit van 21 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 140). S. 27. 

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

Financiën van 6 Januari 1927, n°. 132, Afdeeling 
P ensioenen en E eredienste n ; 

Den R>iad van State gehoord (advies van 
den 25 Januari 1927, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 3 Februa ri 1927, n° . 91. 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en, verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 6 van Ons besluit van den 

3den Augustus 1922 (Staat,sblad n°. 479) tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld aan 
bur~erlijke Rijksambtenaren, zooals dat laat
stelijk is gewjjzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 21 M.ei J 92(1 (Staatsblad n°. 140), 
wordt aangevuld als volgt : 

de dubbele punt aan het slot van de eerste 
zinsnede van het eerste lid wordt vervangen door 
een komma. Aan die zinsnede wordt toegevoegd: 
" behoudens het bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel,". 

Na het eerste lid wordt ingevoegd een nieuw 
lid, luidende : ,, In geval van inkomsten uit 
overwerk in dienst van openbare lichamen kan 
worden bepaald, dat rle in het voorgaande lid 
onder a en c bedoeldf1 vermindering geheel of 
ten deele tot wederopzegging achterwPge blijft." 

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

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 7den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg . 14 Febr. 1927.) 

7 Februari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. . 

Art. 74 2° Arbeidswet 1919 stelt het hoofd 
eener onderneming slechts dan strafbaar 
wegens het niet betrachten der vereischte 
zorg voor de naleving van het bij of 
krachtens die Wet bepaalde, indien de 
plaats gehad hebbende tekortkomingen 
in de ondernerning verrichten arbeid be
treffen, wat van het vervoeren vóór 9 uur 
des v.m. uit een broodbakkerij door "een 
arbeider" van brood, dat na 8 uur des 
n .m. van den vorigen dag gebakken was, 
op zich zelf niet kan worden gezegd. -
Gond. 0. M. bovendien : - De wetgever 
heeft met dit voorschrift niet alleen het 
oog gehad op arbeid, welke destijds met 
de Wet in strijd was, doch ook op arbeid, 
die eerst later verboden is . 

(Arbeidswet art. 74, Wet Alg. Bep. art. 11.) 

J\!Irs. ,Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
J hr. Feith, Ort en Taverne. 

A. M. 0. H., requirant van cassatie tegen 0011 
t e zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Maastricht van den negenden 
November 1926, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het K anton
gerecht te Heerlen van 7 Juni 1926, wegens als 
hoofd eener onderneming niet zorgen, dat in 
zijne onderneming geen arbeid wordt verricht 
in strijd met het bij of krachtens de Arbeidswet 
bepaalde, zulks terwijl tijdens het plegen der 
overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert een vroegere, als bedoeld in artikel 83, 
2° der Arbeidswet 1919, veroordeeling onher
roepelijk is geworden, met aanhaling van de 
artt, 1, 8, 35 6°, 73, 74a en 83, 3° der Arbeids
wet 1919, S. 624, 23bis Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van dertig gulden en eene ver
vangende hechtenis van vijftien dagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Aan den verdachte was bij inleidende dag
vaarding te laste gelegd : 

"dat hij den 1 April 1926 des voormiddags 
circa 7 .30 uur, althans voor des voormiddags 
9 uur te Heerlen als hoofd van een bakkerij
onderneming - zijnde een onderneming waar, 
voor in een aldaar aan de Oranj e-Nassaustraat 
No. 31 gelegen open, althans besloten ruimte 
anders dan ten behoeve van een aldaar ge
vestigde huishouding brood en beschuit pleegde 
bereid te worden - niet gezorgd heeft, dat niet 
brood, dat na 8 uur des namiddags van den 
vorigen dag gebakken, althans opgewarmd 
was, uit het gebouw met aanhoorigheden, 
waarin zich bovenbedoelde bakkerij bevond, 
door J osephus Hubertus Olislagers, die voor ge
noemde onderneming arbeid verrichtte, a lthan;, 
door een arbeider, vervoerd werd, hebbende 
immers alstoen genoemde arbeider brood, dat 
na 8 uur des namiddags van den vorigen dag 
gebakken, althans opgewarmd was, uit boven
bedoeld gebouw vervoerd", 

zulks onder de in de dagvaarding omschreven 
verzwarende omstandigheid van herhaling. 

Bij vonnis van den K antonrechter te Heerlen 
is dit te laste gelegde feit in hoofdzaak bewezen 
verklaard. doch niet strafbaar bevonden, dit 
laatste op de volgende overwegingen : 

"dat volgens artikel 1 Sr. geen feit strafbaar 
is dan uit kracht van eene daaraan vooraf
gegane wettelijke strafbepaling en Wij geen 
wettelijke bepaling kennen waarbij het t e laste 
gelegde strafbaar is gesteld ; 

"dat wel bij artikel 35 sub 6 der Arbeidswet 
l!H9 het bij dagvaarding gestelde is verboden 
en het Hoofd of Bestuurder eener onderneming 
bij artikel 74 lid 2 j0 artikel 83 dier Wet op ver
beurte van straf verplicht is te zorgen dat in 
zijne onderneming geen arbeid wordt verricht in 
strijd met het bij of krachtens die Wet bepaalde 
doch artikel 74 lid 2 - dat bij de totstand-
1,:oming der Arbeidswet 1919 reeds in die Wet 
voorkwam - blijkens de duicldijke woorden 
alleen betrekking heeft op het bij of krachtens 
die wet bepaalde en niet op eventueele later 
in de wet op te nemen nieuwe normen ; 

"dat nu het voorschrift van artikel 35 sub 6 
eerst bij de wet van 20 Mei 1922, S. 364, in de 
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Arbeidswet 1919 opgenomen is, de verplichting, 
hedoeld in artikel 74 lid 2 geen betrekking heeft 1 
op het verbod -van artikel 35 sub 6." 

Ontslag van alle rechtsvervolging volgde. 
Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 

vonnis werd da t van den Kantonrechter op 
grond van een vormfout vernietigd. Opnieuw 
rechtdoende verklaarde de Rechtbank bewezen : 

,,dat verdachte den 1 April 1926, des voor
middags circa 7.30 uur te H eerlen, als hoofd van 
een bakkerijonderneming - zijnde een onder
neming, waarvoor in een aldaar aan de Oranje
N assaustraat N°. 31 gelegen besloten ruimte 
a nders dan ten behoeve van een aldaar geves
tigde huishouding brood en banket pleegde 
bereid te worden - niet gezorgd heeft, dat niet 
brood, dat na 8 uur des namiddags van den 
vorigen dag gebakken (was\ uit het gebouw 
met 11anhoorii;heden, waarin zich bovenbedoelde 
bakkerij bevond, door Josephus Hubertus 
Olislager , een arbeider, vervoerd werd, heb
bende immers alstoen genoemde arbeider brood, 
dat na 8 uur des namiddags van den vorigen 
dag gebakken was uit bovenbedoeld gebouw 
vervoerd", zulks onder de in het vonnis weder 
omschreven verzwarende omstandigheid van 
herhaling. 

Niet bewezen verklaard werd dus onder meer 
do te laste gelegde omstandigheid, dat genoemde 
Olislagers voor de ondernemjng van verdachte 
arbeid verrichtte. Op dit punt volgde dan ook 
vrijspraak. Omtrent het bewezen verklaarde 
was de Rechtbank echter van oordeel, dat het 
wel degeljjk viel onder de bepalingen van art . 74a 
(bedoeld is art . 74 lid 2) 83, j0 • art. 35, 6 der 
Arbeidswet 1910. Zij overwoog daarbij, tevens 
ter weerlegging van het door verdachte gevoerde 
verweer, dat zich bij de opvatting van den 
Kantonrechter aansloot : 

,,dat de omstandigheid, dat bij de totstand
koming van art . 74a (74, lid 2) de verbods
bepaling van art. 35 6 nog niet bestond, niet 
wegneemt, dat t en ' dage van het plegen van het 
feit zulks wel het geval was en dat blijkens de 
duidelijke bewoordingen van art,. 74a (74 lid 2) 
op verdachte als hoofd van die onderneming 
de verplichting rustte om voor de naleving dier 
bepalingen zorg te dragen, op straffe als in 
art . 83 omschreven ; 

"dat toch in bestaande wetten opgenomen 
wijzigingen en aanvullingen beheerscht worden 
door de overige in die wetten reeds bestaande 
of op te nemen bepalingen en ook de omstandig
heid, dat art. 74a (lid 2) enkel spreekt van het 
"in de Wet" bepaalde, doch niet tevens van 
,,het iu de Wet te bepalen" hieraan niet afdoet." 

De Rechtbank gaf nu aan het bewezen ver
klaarde de benaming : ,,Als hoofd eener onder
neming niet zorgen, dat in zijn onderneming 
geen arbeid wordt verricht in strijd met het bij 
of krachtens de Arbeidswet bepaalde, zulks 
terwijl tijdens het plegen der overtreding nog 
geen 2 jaren zijn verloopen sedert een vroegere, 
a ls bedoeld bij art. 83, 2 der Arbeidswet 1919, 
veroordeeling onherroepelijk is geworden" en 
veroordeelde den verdachte deswege met toe
passing o. a . van art. 23bis Sr. tot geldboete. 

Door den verdachte is tegen dit vonnis 
ingesteld een beroep in cassatie, dat hij beperkt 
heeft tot "dat deel van het vonnis waarbij 
A. M. 0. Haemers is veroordeeld en niet is 
-ontslagen van rechtsvervolging". De bedoeling 

is kenlijk overeenkomstig art. 430 Sv. de gegeven 
vrijspraak van de cassatie uit te sluiten. 

Bij memorie voert de verdachte a ls middel 
van cassatie aan : 

,,dat de R echtbank hem op grond van de des
betreffende overwegingen heeft veroordeeld, 
zulks terwij I het hem te laste gelegde. feit niet 
strafbaar is, omdat eene daaraan voorafgaande 
wettelij ke strafbepaling ontbreekt (schending 
art. 1 Sr.)". 

Dit middel is wel bij zonder so berJesteld en 
niet verder toegelicht, doch moet ke ijk terug
slaan op het door verdachte in hooger beroep 
gevoerde en door de Rechtbank verworpen 
verweer. 

Ik acht het ongegrond. Het tweede lid van 
art. 74 der Arbeidswet verplicht het hoofd of 
d!m bestuurder onder meer te zorgen, dat in zijne 
onderneming geen arbeid wordt verricht in 
strijd met die wet en art. 83 stelt straf op het 
verzuim van die zorg. De Wetgever heeft met 
dit in algemeene termen vervat voorschrift niet 
a lleen het oog gehad op arbeid, welke destijds 
met de Wet in strijd was, doch algemeener op 
eiken arbeid, die met de Wet in strijd zou zijn. 
,Juist op het met de wet strijdige karakter van 
den arbeid kwam het aan ; dáártegen te waken 
werd aan het hoofd of den bestuurder de zorg 
opgelegd onder strafbedreiging bij verzuim. 
Arbeid, die eerst later verboden is, draagt dit 
karakter even goed en het is dus onverschillig, 
of dit verbod eert na de totstandkoming van 
art. 74 is gegeven. 

. Niettemin komt het mij voor, dat het bewezen 
verklaarde niet strafbaar is, zulks echter op een 
geheel anderen grond dan de Kantonrechter 
en de verdachte aanvoerden. Na de vrijspraak 
van de omstandigheid, dat de arbeider Oli
slagers voor verdachtes onderneming arbeid 
verrichtte, bleef van datgene waartegen de 
verdachte niet gewaakt zou hebben, niet meer 
over een in zijne onderneming verrichte werk
zaamheid, gelijk art. 74, lid 2, voor de strafbaar
heid eischt. Immers de onderneming is niet iets 
materieels, niet aan een plaats gebonden zooals 
de fabriek of de werkplaats, doch iets ideëels : 
de zaak, die men waar dan ook drijft en wel om 
daarmede winst te behalen. Aldus ook de Hooge 
Raad bij arrest van 15 Juni 1914 (W. 9666, 
N. ,T. 1914, blz. 1005). Zelfs is van de telaste
legging niet meer overgebleven, dat de werk
zaamheid van Olislagers, het, uit de bakkerij 
vervoeren van versch brood, in eenige onder
neming werd verricht en dus niet, dat zij arbeid 
was in den zin van art. 1 der Arbeidswet. Deze 
,,arbeider" toch kan volgens het bewezen ver
klaarde dat brood zeer goed voor de behoeften 
van zich zelven en van zijn gezin gehaald en 
vervoerd hebben. 

Eigenlijk had dus de Rechtbank, een onmis
baar bestanddeel van het te laste gelegde straf
bare feit niet bewezen achtènde, dan verdachte 
geheel moeten vrijspreken, doch bij de nood
zakelijke beperking van het beroep in cassatie 
heeft de Hooge Raad alleen het bewezen ver
klaarde aan de wet te toetsen. Dit niet strafbaar 
bevindende, zal hij den verdachte te dier zake 
van alle rechtsvervolging moeten ontslaan. 

Ik concludeer derhalve, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd, doch alleen voor
zoover daarbij aan het bewezen verklaarde een 
benaming is gegeven, de verdachte strafbaar 
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is verklaard en hem te dier zake straf is opge
legd, dat het bewezen verklaarde niet strafbaar 
zal worden verklaard en dat de verdaohte ter 
zake daarvan zal worden ontslagen van alle 
reohtsvervolging. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

sohriftuur, houdende als eenige grief (Zie Conol. 
0. M.); 

Gehoord den Advooaat-Generaal Besier, 
namens den Prooureur-Generaal, in zijne con
clusie, daartoe strekkende, dat enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het den 
requirant oorapronkelijk telastegelegde is be
wezen verklaard (Zie Concl. 0. M.) ; 

0. dat het bewezenverklaarde is gequali
fioeerd en de requirant deswege tot straf is 
veroordeeld, gelijk hiervoren is vermeld; 

0. ambtshalve : 
dat, - waar t en laste van den requirant 

slechts als bewezen is aangenomen, dat hij niet 
gezorgd heeft, dat niet brood, na 8 uur des 
namiddags van den vorigen dag gebakken, vóór 
9 uur des voormiddags door den arbeider 
J. H. Olislagers uit het gebouw met aanhoorig
heden, waarin requirants broodbakkerij zich 
bevond, werd vervoerd, en requi.rant is vrij
gesproken van de omstandigheid, dat voor
noemde arbeider, handelend als voorzegd, voor 
requirants onderneming arbeid verriohtte, -
artikel 74, 2° der Arbeidswet 1919 hierop ten 
onreohte is toegepast; 

dat immera ingevolge dit wetsartikel het hoofd 
eener onderneming sleohts dan strafbaar is 
wegens het niet betraohten der vereischte zorg 
voor de naleving van het bij of krachtens de 
Arbeidswet bepaalde, indien de plaats gehad 
hebbende tekortkomingen in de onderneming 
verrichten arbeid betreffen, -- hetgeen van de 
bewezenverklaarde handeling van J. H. Oli
slagers op zich zelve niet kan worden gezegd ; 

dat, waar het bewezenverklaarde ook niet bij 
eenige andere wet of wettelijke verordening is 
strafbaar gesteld, requirant deswege behoort 
te worden ontslagen van rechtsvervolging en de 
Rechtbank, door in stede daarvan het bewezen
verklaarde te qualifioeeren en den requirant 
tot straf t e veroordeelen, gelijk zij deed, artikel 
74, 2° in verband met de artt. 1, 8, 35, 6°, 83 1° en 
3° der Arbeidswet 1919 verkeerd heeft toe
gepast; 

0. dat,, vermits het bestreden vonni~ retds op 
dezen grond moet worden vernietigd, een onder
zoek naar de voorgedragen grief aohterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Rechtbank 
t e Maastrioht den 9den November 1926 in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor wat betreft de 
aan het bewezen verklaarde gegeven qualificatie 
e n req uirants veroordeeling te dier zake ; 

~n in zoover opnieuw rechtdoende krachtens 
artikel 105 R. O. : 

Verklaart hetgeen bewezen is niet strafbaar; 
Ontslaat den requirant te dier zake van alle 

rechtsvervolging. (N. J.) 

1927 

7 Februari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 15 Motor- en Rijw.wet stelt ook 
strafbaar zoodanig rijden, hetwelk, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, 
onder meer door de wijze, waarop het 
geschiedt, het verkeer op den weg onveilig 
maakt, hetgeen ook kan geschieden daar, 
waar verkeer geregeld plaats vindt, al 
bevinden zich precies op het oogenblik 
dat, en juist ter plaatse waar het bedoelde 
rijden plaats vindt, geene andere voertui
gen of personen . - Hiertegen doet niet 
af, dat volgens de artt. 4a en b en 13 
onder 1 van het Motor- en Rijw. -R eglement 
men alleen strafbaar zou zijn, wanneer 
door het achterwege later\ van teeken of 
signaal de veiligheid van het verkeer in 
het gedrang komt, vermits door die bepa
lingen geen afbreuk kan worden gedaan 
aan hetgeen bij het wetsartikel is vastge
steld. 

(Motor- en Rijw.wet a rt. 15). 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith. Ort en Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden, requirant van rassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
den 17den November 1926, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een vonnis van het Kan
tongerecht te Heerenveen van 7 Juli 1926, 
bij welk vonnis F. H ., te J ., t er zake van het : 
"als bestuurder van een motorrijtui~ daarmede 
over een weg rijden op zoodanige wijze, · dat de 
veiligheid van het verkeer op den weg in gevaar 
wordt gebracht", met toepassing van de artt_ 
15 en 18 der Motor- en Rijwielwet benevens 
art. 23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van dertig gulden en dertig dagen vervangende 
'hechtenis, met ontzegging van de bevoegdheid 
om motorrijtuigen te besturen voor den tijd 

· van drie maanden, en zekere Dirk van der Wey 
is niet-ontvankelijk verklaard in de door hem 
in hooger beroep ingestelde vordering tot 
schadevergoeding. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier: 

Bij het bestreden vonnis is met aanvulling 
der gronden het in eersten aanleg gewezen 
vonnis bevestigd, waarbij overeenkomstig de 
telastelegging bewezen is verklaard, dat de 
verdachte "op 5 Juni 1926 des n.m. te ongeveer 
7 uur te Westermeer, in de gemeente Hasker
land, als bestuurder van een vierwielig motor
rijtuig, daarmede rijdende over den openbaren 
rijweg aldaar, plotseling naar links is gezwenkt 
en op de linkerhelft van dien weg is blijven 
staan, zonder van zijn voornemen daartoe 
door eenig signaal of teeken te doen blijken, 
waardoor de veiligheid van het verkeer op dien 
weg in gevaar werd gebracht", hieraan de be
naming is gegeven "als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede over een weg rijden op 
zoodanige wijze, dat de veiligheid van het ver
keer op dien weg in gevaar wordt gebracht" 
en de verdachte te dier zake is veroordeeld 
tot f 30 boete, subsidiair 30 dagen hechtenis, 
met ontzegging der bevoegdheid om motor-

(', 
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rijtuigen te besturen voor den tijd van drie 
maanden. 

Hiertegen is door den Officier van Justitie, 
die ontslag "van_ a_lle !echt~vervolging had ge
vorderd, b1J t1Jdig mgediende memorie als 
middel van cassatie aangevoerd : 

"Schending of verkeerde toepassing van de 
artt . 15 der Motor- en Rijwielwet juncto 261 
en 351 Sv." 

Hij is van oordeel, dat het t e laste gelegde 
niet strafbaar is en meent dat dit ten duide
lijkste blijkt uit de artt. 4a en b en 13 onder 1 
van het Motor- en Rijwielreglement, die den 
bestuurder van een motorrijtuig in zekere 
gevallen slechts dan voorschrijven tijdig een 
teeken te geven, indien (art. 4) door het niet 
geven daarvan de vrijheid of de veiligheid van 
het verkeer op den weg zouden worden belem
merd of in gevaar gebracht, of (art. la) de 
veiligheid van het verkeer zulks vordert . Op 
dien grond betoogt hii, dat de overigens geoor
loofde handeling van verdachte alleen dan 
strafbaar is, wanneer door het nalaten van het 
teeken de veiligheid van het verkeer in het 
gedrana komt, maar dat dan ook feiten en om- · 
standigheden te laste gelegd hadden moeten 
zijn, die het geven van een teeken noodzakelijk 
maakten, b.v. dat een botsing is ontstaan of 
iets dergelijks. 

Ik kan mij met dez-3 bezwaren niet vereeni
gen. Door het met een motorrijtuig plotseling 
van richting veranderen. terwijl niet tijdig 
door een teeken van het voornemen daartoe 
bljjk wordt gegeven - hetgeen trouwens door 
het woord "plotseling" reeds uitgesloten schijnt 
te worden - of zulk een teeken geheel wordt 
nagelaten, wordt steeds de veiligheid van het 
verkeer in gevaar gebracht. Dit echter alleen 
onder deze voorwaarde, dat er op den weg 
eenig ander verkeer plaats heeft, dat in gevaar 
gebracht zou kunnen worden. Vandaar dat de 
aangehaalde artikelen van het Motor- en Rij
wielreglement het reeds genoemde voorbehoud 
maken. Dat er zoodanig verkeer heeft plaats 
gehad, wordt echter, zoowel wanneer het over
tredingen van die artikelen als wanneer het 
de hier in aanmerking komende overtreding 
van art. 15 der Motor- en Rijwielwet betreft, 
op voldoende wijze gesteld door de telaste
legging, dat door het verzuim of door de han
deling van verdachte de veiligheid van het 
verkeer in gevaar gebracht is. Waarin dat 
verkeer heeft bestaan en onder welke om
standigheden dit precies plaats had, kan daarbij 
veilig ten onderzoek worden overgelaten aan 
den rechter ter terechtzitting, die zal hebben 
te beoordeelen, of dat verkeer van dien aard 
was, dat het in gevaar gebracht werd. En 
allerminst mag worden gevergd, dat in de 
telastelegging zal worden gesteld, dat het g€ 
vaar is verwezenlijkt in den vorm van een plaats 
gehad hebbend ongeval. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel v.an 1assatie door den 

requirant voorgesteld bij sch.J.·iftuur, luidende 
(zie Concl. 0. M.); 

Gehoord den J.dvocaat-Generaal Besier, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de telastelegging, is bewezen ver
klaard, (zie Concl. 0. M .) ; 

0. dat de Rechtbank nog heeft overwogen : 
"dat wel is waar de Officier van Justitie heeft 
gerequireerd, dat verdachte zal worden ont
slagen van rechtsvervolging op grond dat het 
t e laste gelegde geen strafbaar feit uitmaakt, 
daar niet is gesteld, welk gevaar het gestelde 
rijden opleverde en mede gesteld had moeten 
worden, dat iemand door de geschetste wijze 
van rijden tegen het cloor verdachte bestuurde 
motorrijtuig is aangereden en verwond is ge
raakt, doch dat de Rechtbank van oordeel is, 
dat de ter dagvaarding omschreven wijze van 
rijden (plotseling naar links zwenken en op 
den linkerkant van den weg blijven staan zon
der signaal te geven) op zich zelf al oplevert 
het in gevaar brengen van de veiligheid van het 
verkeer''· 

0. dat' tegen de beslissing der Rechtbank 
bij het voorgestelde middel van cassat,ie wordt 
opgekomen en ter toelichting daarvan is be
toogd, dat volgens de artt. 4 a en b en 13 
sub 1 van het Motor- en Rijwielreglement de 
aan den gerequireerde ten laste gelegde han
deling volkomen geoorloofd is en dat men 
alleen strafbaar wordt, wanneer door het ach
terwege laten van teeken of signaal de veilig
heid van het verkeer in het gedrang komt, 
maar dan ook in de dagvaarding feiten en om
standigheden moeten worden gesteld, die het 
geven van signaal en teeken noodzakelijk 
maakten ; dat de ten laste gelegde handeling 
niet onder de qualificatie van a.rt. 15 der Motor -
an Rijwielwet va lt, nu niet is ge t eld, dat 
door het achterwege laten van signa.al en teeken 
een achter het motorrijtuig rijdend.. wielrijder 
daarmede in botsing kwam of iets dergelijks ; 

0. hieromtrent : 
dat bij voormelde toelichting aan de toe

passelijkheid van art. 15 de eisch wordt gesteld, 
dat er steeds oogenblikkelijk gevaar zou moeten 
bestaan voor het verkeer dat ter plaatse aan
wezig is, doch ten onrechte ; 

dat toch de wetgever bij het vaststellen va n 
dit artikel, blijkens de geschiedenis daarvan, 
de bedoeling had - met welke de bewoor
dingen der bepaling in overeenstemming zijn, -
om strafbaar te stellen ook zoodanig rijden, 
hetwelk, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, onder meer door de wijze waarop 
het geschiedt, het .erkeer op den weg onveilig 
maakt, hetgeen ook kan geschieden, daar waar 
verkeer geregeld plaats vindt, al bevinden zich 
precies op het oogenblik dat, en juist t er 
plaatse waar het bedoelde rijden plaats vindt, 
geene andere voertuigen of personen ; 

dat de dagvaarding alleszins voldoende fei
telijke gegevens bevatte voor de bevestigende 
beantwoording der vraag, of ten deze de vei 
ligheid van het verkeer op den door den gere
q uireerJe bereden weg in gevaar is !lebracht 
en de Rechtbank, na de gestelde feiten be
wezen te hebben verklaard, den gerey uireerde 
veroordeelende, een juiste toepassing aan arti 
kel 15 heeft gegeven; 

dat hier tegen niet afdoet, wat de requirant 
omtrent de artt. 4a en b benevens a rt. 13 
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van het Motor- en Rijwielreglement heeft aan
gevoerd, vermits - daargelaten de juistheid 
daarvan ~ door de bepalmgen van dat regle
ment geen afbreuk kan worden gedaan aan 
hetgeen bij de wet in art. 15 is vastgesteld ; 

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

7 Febrnari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het niet of niet tijdig gevolg geven aan 
een aanschrijving overeenkomstig art. 17 
der Woningwet, en de bewoning niet staken 
of de noodige maatregelen nemen om ha-ar 
te doen staken vóór den afloop van den 
termijn, binnen welken de verbeteringen 
moeten zijn aangebracht, is een voort
durende overtreding. - Art. 68 Sr. staat 
mitsdien niet in den weg aan een tweede 
vervolging ter zake van die overtreding, 
voorzooveel daarbij de verdachte a-anspra
kelijk wordt gesteld voor den toestand 
gedurende een t.ijdperk volgende op het 
tijdperk. waarop de eerste vervolging 
betrekking had. 

(Woningwet art. 44; Sr. art. 68.) 

:\'1.rs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
,Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

De Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad, 
requirant van cassatie "in het belang der wet" 
van een vonnis van de Arr. -R echtbank te Am
sterdam van 22 Juni 1926, waarbij in hooger 
beroep is vemietigd een vonnis van het Kan
tongerecht te Amsterdam van 8 Februari 1925 
en de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij gemeld Kantongerecht niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijne vervolging tegen Pieter 
Willem Duin, oud 65 jaren, van beroep make
laar, geboren te Amsterdam en wonende te 
Soest. 

Vordering van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Aan den verdachte in deze zaak wa.s te laste 
gelegd, dat hij t e Amsterdam op 8 December 
1925 des v.m. omstreeks JO uur 25 als eigenaar 
van de bovenwoningen in perceel J. M. Kem
pcrstraat 27 aldaar nog niet gevolg heeft se
geven aan een aanschrijving van B. en W. 
van Amsterdam van 18 April 1925, waarin 
onder meer de besl issing van dat College was 
vermeld, dat het aanbrengen van verbeteringen 
in de bovenwoningen van dat perceel n oodza
kelijk was en waarin verdachte werd aange
schreven onder overlegging van een afschrift 
van het advies der Gezondheids-Commissie 
van Amst,erdam binnen één maand te rekenen 
van den dag, waa rop, was verstreken de ter
mijn, binnen welken tegen die aanschrijving 
voorziening kon worden gevraagd, of die 
voorziening (blijkbaar een schrijffout voor : 
aanschrijving) was gehandhaafd, alzoo binnen 
3½ maand na l 8 April 1925 aan te brengen de 
navolgende verbeteringen : het in elke blinde 
alcoof aanbrengen van een beweegbaar raam 
in den aan den openbaren weg grenzenden 
buitenmnur of, indien hij daaraan de voorkeur 

gaf, de bewoning t e staken of te doen staken, 
zijnde op 8 December 1925 die verbetering 
niet aangebracht, noch ook de bewoning ge
staakt, terwijl hij, verdachte, heeft nagelaten 
de daartoe noodige maatregelen te nemen. 

Bij in hooger beroep gewezen thans in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van de Arr.-Recht
bank t e Amsterdam van 22 Jnni 1926, waarvan 
hier een afschrift wordt overgelegd, evenals 
van de aanteekening van het straks te noemen 
mondeling vonnis van den Kantonrechter al
daar van 30 November 1925 in het proces
verbaal . van diens terechtzitting, is de Am b
tenaar van het Openbaar Ministerie bij het 
Kantongerecht te Amsterdam (die de zaak in 
eersten aanleg bij dat K antongerecht had aan
gebracht) niet-ontvankelijk verklaard, op grond, 
dat de verdachte bij sedert in kracht van gewijs
de gegaan vonnis van den Kantonrechter te 
Amst erdam van 30 November 1925 was vrij
gesproken van een feit, dat gelijkluidend was 
aan het hem nu te laste gelegde met deze ver 
schilpnnten, dat in de vori~e tela:stelegging : 

1°. in plaats van het tijdstip 8 December 
1925 des v.m. omstreeks 10 uur 25, was ge
noemd 22 September 1925, des namiddags 
omstreeks 3 uur 35; en in plaats van den datum 
8 December 1925 22 September 1925; 

2°. niet sprake was van bovenwoningen 
i doch van woningen ; 

3°. de schrijffout "voorziening" in plaats van 
,,aanschrijving" niet voorkwam ; 

4°. de met "terwij l" aanvangende slot
zinsnede der onderhavige telastelegging ontbrak. 

De R echtbank motiveerde hare beslissing 
hiermede, dat "het op 8 December 1925 nog niet 
gevolg gegeven hebben aan eene aanschrij
ving, het op 22 September 1925 nog niet gevolg 
gegeven hebben aan diezelfde aanschrjjvillg 
in zich sluit en een vonnis, waarbij verdachte 
ter zake van het eerste zou worden veroordeeld, 
in tegenspraak zou kunnen komen met een 
vonnis, waa rbij hij van het laatste is vrijgespro
ken.'' 

Met deze beslissing kan ik mij niet vereenigen. 
Slecht in zooverre zou een veroordeeling ter 
zake van het telastegelegde verzuim om aan 
de aanschrijving gevolg t e geven in tegenspraak 
zijn met de reeds gevallen vrijspraak, als dit 
verzuim betrekking had op het tijdperk vóór 
22 September 1925 des v.m. omstreeks 3 uur 35. 
Aan den verdachte was echter de tweede maal 
meer telastegelegd ; dit meerdere werd door de 
voorafgaande vrijspraak niet best reken en 
leverde ook een strafbaat feit op. 

De overtreding van art. 44 der Woningwet 
toch, welke hier was telastegelegd, is eene voort
durende. De verplichting om gevolg te geven 
aan een aanschrijving overeenkomstig art. 17 
en anders de bewoning te staken of de noodige 
maatregelen te nemen om haar te doen sta
ken, bestaat niet alleen . tot het oogenblik, 
waarop de door B. en W. gestelde t ermijn 
verstrijkt, doch blijft ook daarna bestaan. 
Het verzuimen van die verpl ichting blijft dus 
ook voorzooveel het na dit oogenblik plaats 
heeft, strafbaar. Duidelijk .blijkt dit uit ar t . 4-4, 
dat niet alleen st,·•.fbaar stelt het niet voldoen 
aan die verpl ichtmg, doch daarnaast ook el k 
niet tijdig voldoen daaraan. 

Ter zake van zoodanig voortdurend stral 
bao r feit nu kan meer dan eens een veroorclee -
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ling worden uitgesproken en dan telkens voor 
een deel daarvan, vallende in een afgesloten 
tijdperk, gedurende hetwelk het plegen daar
van is telastegelegd. Hierdoor wordt dan tevens 
voorkomen, dat de beslissing omtrent een 
P.erst telastegelegd gedeelte voor den ver
dachte een vnjbrief zou zijn om met het plegen 
van dat feit door te gaan. 

Het voortdurend zijn van een strafbaar feit 
heeft nog andere gevolgen o.a. met betrekking 
tot de verjaring van het recht tot strafvorde
ring, waarvan de termijn volgens ar t. 71 r. 
aanvangt te loopen op den dag na dien "waarop 
het feit is gepleegd". Hierop hadden betrekking 
's Hoogen Raads a rresten van 27 Juni 1904 
(W. 8096) en van 26 Juni 1905 (W. 8257), 
waarbij is beslist, dat bij voortdurende delic ten 
de verjaringstermijn niet begint te loopen zoo
lang het strafbare feit nog niet tot het ver
leden behoort of nog wordt gepleegd. Geheel 
stemt- dit niet overeen met het door mij be
toogde, dat zou meebrengen, dat de verja
ringstermijn begint te loopen voor ;eder deel 
van het strafbare feit, zoodra dat tot het ver
ledene behoort. Voor de verjaring komt dit 
echter practisch op hetzelfde neer als wat de 
Hooge Raad besliste. Ik noem deze arresten 
echter vooral hierom, omdat daarbij zekere 
omissie delicten tot voortdurende strafbare 
feiten zijn gestempeld en vestig in het bij 
zonder de aandacht op het laatstgenoemde 
arrest, omdat dit een feit betrof, dat evenals 
de overtreding van art. 44 der Woningwet, 
bestaat in het niet of niet tijdig nakomen eener 
verplichting. 

Omtrent den invloed van het voortdurend 
zijn van een strafbaar feit op de toepasselijk
heid va.1 het verbod in art. 68 Sr. van het z.g.n. 
bis in idem vindt men een beslissing van den 
Hoogen Raad, waarmede ik mij geheel kan 
vereenigen, in zijn arrest van 30 October 1899 
(W. 7353). 

Ik acht dus door het vonnis der Rechtbank 
art. 68 Sr. in verband met art. 44 der Woning
wet verkeerd toegepast en vorder daarom, dat 
dit vonnis in het belang der wet zal worden 
vernietigd, voorzooveel noodig met beslissing 
van het rechtspunt, zooals de Rechtbank had 
behooren te doen. 

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

Savelberg; 
Gehoord ter terechtzitting voor de behande

ling dezer zaak bepaald, den Advocaat-Generaal 
Besier, namens den Procureur Generaal, in 
zijne voordracht en vordering ; 

Gezien de overgelegde vordering, daartoe 
strP.kk.ende, dat enz. ; 

0. dat uit het aangevallen vonnis blijkt : 
dat aan den gerequireerde bij dagvaarding was 
ten laste gelegd (zie Vord. 0. M.); 

dat de Kantonrechter te Amsterdam bij een 
vonnis van 8 Februari 1926 dit fe it "ls bewezen 
heeft aangenomen, met uitzondering vaa de 
telastelegging, dat de gerequireerde aange 
schreven werd uiterlijk binnen 3½ maand na 
18 April 1925 de bij dagvaarding vermelde 
verheteringen aan te brengen en den gercqui
reerde ter zake van het : ,,niet gevolg geven 
aan een aanschrijving overeenkomstig art. 17 
der Woningwet", met toepassing van de artt. 

14, 15, 16, 17, 44 en 59 der Woningwet en 
art. 23 Sr. heeft veroordeeld tot een boete van 
f 300 en 30 dagen vervangen<le hechtenis; 

dat na het zoowel door den gerequireerde 
als door het Openbaar Ministerie ingestelde 
hooger beroep, de Rechtbank het vonnis van 
het -K antongerecht te Amsterdam heeft ver
nietigd en den Ambtenaar van het Openbaar 
Minisoerie bij dat Kantongerecht niet-ontvan
kelijk heeft verklaard uit overweging: 

,,dat de verdachte appellant, geappelleerde, 
ter terechtzitting in hooger beroep, beroep 
heeft gedaan op het feit, dat hij bij sedert in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van den 
Kantonrechter te Amsterdam d.d. 30 Novem
ber 1925 tegen hem als beklaagde gewezen, is 
vrijgesproken van het navolgende hem telaste
gelegde feit : ,.dat hij te Amsterdam op 22 Sep
tember 1925, des namiddags omstreeks te 
3 uur 35 als e,genaar van de woningen in per
ceel J. M. Kemperstraat 27 aldaar nog niet 
gevolg heeft gegeven aan eene aanschrijving 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van 18 April 1925, waarin onder meer 
de beslissing van dat College was vermeld, 
dat het aanbrengen van verbeteringen in de 
woningen van dat perceel noodzakelijk was 
en waarin hij, beklaagde, werd aangeschreven, 
onder overlegging van een afschrift v!fll het 
advies der Gezondheidscommissie van Am
sterdam binnen een maand te rekenen van den 
dag waarop was verstreken de termijn, binnen 
welke tegen die aanschrijving voorziening kon 
worden gevraagd of die aanschrijving was ge
handhaafd alzoo binnen 3 ½ maand na 18 
April 1925, aan te brengen de navolgende 
verbetering : ,,het in elke blinde alcoof aan
brengen van een beweegbaar raam in een aan 
den openbaren weg grenzenden buitenmuur", 
of indien hij daaraan de voorkeur gaf, de be
woning te sta.ken of te doen sta.ken, zijnde die 
verbetering op 22 September 1925 niet aange
bracht noch ook de bewoning gestaakt" ; 

en op dien grond art. 68 Sr. aan de onderwer
pelijke vervolging in den weg zou staan ; 

,,dat dit verweer der Rechtbank juist voor
komt, daar toch het op 8 December 1925 nog 
niet gevolg gegeven hebben aan eene aan
schrijving, het op 22 September 1925 nog niet 
gevolg ·gegeven hebben aan diezelfde aanschrij
ving m zich sluit, en een vonnis waarbij ver
dachte ter zake van het eerste zou worden 
veroordeeld in tegenspraak zou kunnen komen 
met een vonnis waarbij hij van het laatste is 
vrijgesproken ; 

"dat dus de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie bij het Kantongerecht te Amsterdam 
niet-ontvankelijk had moeten zijn verklaard 
en het veroordeelend vonnis waarvan beroep, 
derhalve niet in stand kan blijven" ; 

0. dat de requirant tegen deze beslissing, 
waartegen eenig gewoon rechtsmiddel niet meer 
openstaat, is opgekomen met een beroep in 
cassatie "in het belang der wet", en op grond 
van verkeerde toepassing van art. 68 Sr., in 
verband met art. 44 der Woningwet heeft ge
vorderd, dat het bestreden vonnis in het be
lang der wet zal worden vernietigd, voorzooveel 
noodig met beslissing van het rechtspunt, zoo
als de Rechtbank had behooren te doen ; 

0. daaromtrent: 
dat art. 44 der Woningwet, straf bedreigende 
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t egen het niet of niet tijdig gevolg geven aan 
eene aanschrijving overeenkomstig art. 17 -
tenzij de bewoning is gestaakt of de noodige 
maatregelen zijn genomen om haar t e doen 
staken vóór den afloop van den termijn, binnen 
welken de verbeteringen moeten zijn aange
bracht - strafbaar stelt een overtreding, die 
voortduurt , zoolang geen einde is gemaakt aan 
den verboden t oestand, dus ook nog na afloop 
van den bedoelden t ermijn ; 

0. dat de gerequireerde in het geding door 
den K antonrechter te Amsterdam op 30 No
vember 1925 berech t , slechts aansprakelijk 
werd gest eld voor den toestand , die bestond 
tot op zeker uur van 22 September 1925, 
terwijl de t elastelegging, waarop het bestreden 
vonnis betrekking heeft, mede omvatte het 
doen voortduren van den verboden toestand 
na gemeld tijdst ip tot, op 8 December 1925; 

0 . da t mitsdien laatst bedoelde telastelegging 
in den zin van art. 6 Sr. in zooverre niet het 
zelfde fei t betrof, als dat , t er zake waarvoor 
de gerequfreerde in eerstgemeld geding werd 
vervolgd en er derhalve voor de Recht bank 
geen grond aanwezig was voor haar beslissing, 
dat gemeld artikel aan de ont-vankelijkheid 
van het Openbaar Ministerie in deze zaak in 
den weg stond ; 

0. dat dientengevolge de vordering van den 
requiran t op de voorschreven gronden moet 
worden toegewezen, en het daarin aan het 
oordeel van den Hoogen Raad onderworpen 
rechtspunt in den door requiran t aangegeven 
zin behoort t e worden beslist ; 

Gezien art. 456 Sv. ; 
Vernietigt het bestreden vonnis "in het be

lang der wet" ; 
Verklaart dat er geen t ermen bestonden om 

op den daarvoor aangevoerden grond het von
nis van den K antonrechter te Amsterdam te 
vernietigen, en den Ambtena-ar van het Open
baar Ministerie niet -ontvankelijk te verklaren ; 

Verstaat da t dit arrest niet eenig nadeel kan 
toebrengen aan de rechten door partijen ver-
kregen. ( . J. ) 

9 Februari 1927. BESLUIT tot wijz1gmg van 
het Koninklijk BeRlui t van 3 September 
1921 (S taa-tsblad n°. 1043) t ot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 14, eerste lid , der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
28 Maart 1924 (Staatsblad n°. 161) . S. 28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Juli 1926, 
n°. 1662, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 14, eerste lid, der Ongevallen-
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1926, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1927, n° . 225, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons beslui t van 3 September 1921 

(S~tsblad n°. 1.043), laatstelijk gawijz.igd bi" 
dat van 28 Maart 1924 (Staatsblad n°. 161) en 
te bepalen als volgt : 

Art. I. Onder § 6. Slotbepalingen van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 3 Septem
ber 1921 (Staatsblad n°. 1043) worden vóór 
artikel 28 twee nieuwe artikelen ingevoegd, 
luidende als volgt : 

,,Art. 27a. Het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank is bevoegd, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, met een vereeniging van ge
neeskundigen, apothekers of hande1aren in heel
of verbandmiddelen een overeenkomst aan te 
gaan tot het instellen van een . scheidsgerech_~ 
inzake het beslech ten van geschillen, welke b1J 
de t oepassing van dit besluit tusschen inge
schreven geneeskundigen, apothekers of han
delaren in heel- of verbandmiddelen eenerzijds 
en het bestuur der Bank' anderzijds ·mochten 
ontst aan. 

De overeenkomst zal in ieder geval moeten 
inhouden : 

a. bepalingen omt rent het aantal en de 
hoedanigheid van de leden en de plaatsver
vangende leden van het scheidsgerecht, met 
dien verstande, dat, behalve de Voorzitter en 
diens plaatsvervanger, het scheidsgerecht niet 
meer dan 6 leden \)Il 6 plaatsvervangende leden 
telt en dat daarin geen zitting mogen hebben 
personen in dienst van de betrokken vereeniging 
of van een orgaan, belast met de uitvoering der 
sociale verzekering ; 

b. dat de leden en plaatsvervangende leden 
van het scheidsgerecht worden benoemd door 
de cont racteerende partijen en, zoo deze zich 
niet kunnen verstaan omtrent de keuze van 
één of meer der leden, door Onzen Minister 
naa.r het pariteitsbeginsel uit twee voordrachten, 
waarop een gelijk aantal namen voorkomt, 
waarvan één, aan te bieden door de betrokken 
vereeniging en de andere door het bestuur der 
Bank ; 

c. dat t ot Voorzitter en plaat svervangend 
voorzit t er worden benoemd doctoren in de 
rechtswetenschap of meesters in de rechten ; 

d. bepalingen omtrent den zittingsduur der 
leden en plaatsvervangende leden, hunne her
benoembaarheid, de wraking der leden en der 
plaatsvervangende leden ; 

e. dat het scheidsgerecht een reglement 
van orde vaststelt, dat de goedkeuring behoeft 
van Onzen Minister ; ' 

/ . dat een uitspraak van het scheidsgerech t 
niet geldig is, indien niet alle leden of plaats
vervangende leden daaraan hebben medege
werkt ; 

g. dat, indien naar het oordeel van het be
stuur der Bank zijne beslissing niet kan worden 
opgeschort, totdat een uitspraak van het 
scheidsgerecht is verkregen, aan die beslissing 
vóór de uitspraak ten spoedigste uitvoering 
wordt gegeven ; 

h. · dat het bestuur der Bank zich verbindt 
aan het ~cheidsgerecbt, hetzii zelf, hetzij door 
middel van in dienst der Bank zijnde personen, 
~chr iftelijk of mondeling, voor zoover mogelijk, 
alle gewenschte inlichtingen t e verstrekken 
binnen den door het scheidsgerecht t e st ellen 
termijn ; 

i . omschrijving van de geschillen, welke aan 
de uitspraak van het scheidsgerecht kunnen 
worden onderworpen, zoomede de wijze, waarop 
die geschillen_ aanhangig worden gemaakt ; 

j . den termijn, waarbinnen de uitspraak 
van het scheidsgerecht moet worden inge-
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roepen en waarbinnen het scheidsgerecht uit
spraak moet doen ; 

k. dat de uitspraak van het scheidsgerecht 
met redenen moet zijn omkleed en aan alle 
partijen en aan Onzen llfinister binnen 14 
dagen wordt medegedeeld; 

l. dat de kosten, op de procedure vallende, 
zullen worden gedragen door de in het ongelijk 
.gestelde partij, met dien verstande, dat het 
scheidsgerecht bevoegd is de kosten geheel of 
gedeeltelijk te compenseeren, indien geen der 
partijen geheel in het ongelijk wordt gesteld 
en dat noodeloos gemaakte kosten in ieder 
geval blijven voor rekening der partij, die ze 
heeft gemaakt ; · 

m . dat, wat de- overige kosten van het 
scheidsgerecht betreft, de Bank daarin bij
draagt tot een bedrag, door Onzen Minister te 
bepalen, doch in geen geval meer dan de helft; 

n. dat regelen, waarnaar de reis- en ver
blijfkosten en, zoo noodig, de vacatiegelden 
der leden en plaatsvervangende leden van het 
scheidsgerecht en van de opgeroepen getuigen 
en deskundigen door het scheidsgerecht worden 
begroot; worden vastgesteld door Onzen Mi-
nister· · 

o. dat zoowel de betrokken vereeniging als 
het bestuur der Bank bevoegd is de overeen
komst te doen eindigen met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van zes maanden ; . 

p. den datum, waarop de overeenkomst m 
werking treedt. 

Onze Minister is bevoegd ambtshalve een 
uitspraak van he tscheidsgerecht, welke betreft 
een beslissing van het bestuur der Bank in zake 
het afvoeren van een ingeschreven geneeskun
dige, apotheker of handelaar in heel- of ver
bandmiddelen van het register geheel of ge
deeltelijk te vernietigen, indien hij haar in strijd 
acht met de wet of met ·het algemeen belang, 
zulks met handhaving of wijziging der oor
spronkelijke beslissing. Het bepaalde in de 
artikelen 6, derde en vierde lid, en 22, vierde 
en vijfde lid, van dit besluit vindt overeen
komstige toepassing. 

Art. 27b. De ingeschrevenen, die zich bereid 
hebben verklaard ingeval van geschil met het 
bestuur der Bank, dat geschil te onderwerpen 
aan het oordeel van het scheidsgerecht, hebben 
geen recht van beroep op Onzen Minister, als 
bedoeld in artikel 6 en artikel 22 van dit be
sluit.". 

Art. IL De ingeschrevenen, die bereid zijn 
bij voorkomende geschillen deze aan het oor
deel van het scheidsgerecht te onderwerpen, 
moeten daarvan binnen zes maanden na af. 
kondiging van dit besluit schriftelijk aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank kennis geven. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl,ad waarin het is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den 9den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLO'fEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 23 Febr. 1927.) 

9 Februari 1927. ·BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit vai:l 12 Maart 1923 
(Staatsbl,ad n°. 63) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 35, eerste lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 9 Augustus 1924 (Staatsbl,ad 
n°. 412). S. 29. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Juli 1926, 
n°. 1662, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 35, eerste lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14 September 1926 no. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1927, n°. 225, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 12 Maart 1923 

(Staatsbl,ad n°. 63), laatstelijk gewijzigd bij dat 
v11,n 9 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 412) en 
te bepalen als volgt : 

Art. I. Onder § 6. Slotbepalingen van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 12 Maart 
1923 (Staatsbl,ad no. 63) worden vóór artikel 28 
twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als 
volgt: • 

,,Art. 27b. Het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank is bevoegd, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, met een vereeniging van ge
neeskundigen, apothekers of handelaren in 
heel- of verbandmiddelen een overeenkomst aan 
te _gaan tot het instellen van een scheidsgerecht 
inzake het beslechten van geschillen. welke bij 
de toepassing van dit besluit tusschen inge
schreven geneeskundigen, apothekers of han
delaren in heel- of verbandmiddelen eenerzijds 
en het bestuur der Bank anderzijds mochten 
,ontstaan. 

De overeenkomst zal in ieder geval moeten 
inhouden: 

a. bepalingen omtrent het aantal en de 
hoedanigheid van de leden en de plaatsver
vangende leden van het scheidsgerecht, met 
dien -verstande, dat, behalve de Voorzitter en 
diens plaatsvervanger, het scheidsgerecht niet 
meer dan 6 leden en 6 plaatsvervangende leden 
telt en dat daarin geen zitting mogen hebben 
personen in dienst van de betrokken vcreeni
ging of van een orgaan, belast met de uitvoering 
der sociale verzekering ; 

b. dat de leden en plaatsvervangende leden 
van het scheidsgerecht worden benoemd door 
de contracteerende p11,rtijen en, zoo deze zich 
niet kunnen verstaan omtrent de keuze van 
één of meer der leden. door Onzen Minister naar 
het . pariteitsbeginsel uit twee voordrachten, 
waarop een gelijk aantal namen voorkomt, 
waarvan één, aan te bieden door de betrokken 
vereeniging en de andere door het bestuur der 
Bank; 

c. dat tot Voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter worden benoemd doctoren in de 
rechtswetenschap of meesters în de rechten ; 

d. bepalingen omtrent den 7ittingsduur der 
leden en pla-atsvervangende leden. hunne her
benoembaarheid, de wraking der leden en der 
plaatsvervangende leden ; 

e. dat het scheidsgerecht een reglement van 
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orde vaststelt, dat de goedkeuring behoeft van 
Onzen Minister ; 

/. dat een uitspraak van het scheids"erecht 
niet geldig is, indien niet alle leden of 

0
plaats

vervangende leden daaraan hebben medege
werk; 

g. dat, indien naar het oordeel van het be
stuur der Bank zijne beslissing niet kan w'Jrden 
opgeschort, totdat een uitspraak van het 
scheidsgerecht is verkregen, aan die beslissing 
vóór de uitspraak ten spoedigste uitvoering 
wordt gegeven; 

h. dat het bestuur der Bank zich verbindt 
aan het scheidsgerecht. hetzij zelf, hetzij door 
middel van in dienst der Bank zijnde personen, 
schriftelijk of mondeling, voor zoover mogelijk, 
alle gewenschtP- inliclitingen te verst:ékken 
binnen den door het scheidsgerecht te stellen 
termijn; 

i. oms..ihrijving van de geschillen, welke 
aan de uitspraak van het scheidsgerecht kunnen 
worden onderworpen, zoomede de wijze, waarop 
die geschillen aanhangig worden gemaakt ; 

i- den termijn, waarbinnen de uitspraak 
van het scheid~gerecht moet worden ingeroepen 
en waarbinnen het scheidsgerecht uitspraak 
moet doen; 

k. dat de uitspraa.k van het scheidsgerecht 
met redenen moet zijn omkleed en aan al1e 
partijen en aan Onzen Minister binnen 14 dagen 
wordt medegedeeld : · 

l. dat de kosten, op de procedure vallende. 
zullen worden gedragen door de in het ongelijk 
gestelde partij, met dien verstande, dat het 
scheidsgerecht bevoegd is '. de kosten geheel of 
gedeeltelijk te compenseeren, indien geen der 
partijen geheel in het ongelijk wordt gesteld en 
dat noodeloos gemaakte kosten in ieder geval 
blijven voor rekening der partij, die z·e heeft 
gemaakt; 

m. dat, wat de overige kosten van het 
scheidsgerecht betreft, dè Bank daarin bij
draagt tot een bedrag, door Onzen Mini~t-er te 
bepalen, doch in geen geval meer dan de helft; 

n. dat regelen, waarnaar de reis- en verblijf
kosten en, zoo noodig, de vacatiegelden der 
leden en plaatsvervangende leden van het 
scheidsgerecht en van de opgeroepen getuigen 
en deskundigen door het _ scheidsgerecht worden 
begroot, worden vastgesteld door Onzen Mi
nister; 

o. dat zoowel de betrokken vereeniging als 
het bestuur der Bank bevoegd is de overeen
komst te doen eindigen m·et inachtneming van 
een opzeggingstermijn van zes maanden ; 

p. den datum, waarop de overeenkomst in 
werking treedt. 

Onze Minister is bevoegd ambtshalve eeèl 
uitspraak van het scheidsgerecht, welke betreft 
een beslissing van het bestuur der Bank in za-ke 
het afvoeren van een ingeschreven geneeskun
dige, apotheker of hanclelaar in heel- of ver
bandmiddelen van het register geheel of ~e
deeltelijk te vernietigen, indien hij haar in strtjd 
acht met de wej; of met het algemeen belang, 
zulks met handhaving of wijziging der oor
spronkelijke beslissing. Het bepaalde in de 
artikelen 7, derde en vierde lid, en 22, vierde 
en vijfde lid van dit besluit, vindt overeen
komstige toepassing. 

Art. 27c. De ingeschrevenen, die zich 
bereid h~?ben verklaard ingeval van geschil 

met het bestuur der Bank dat ge~chil te onder
werpen aan het oordeel van het scheidsgerecht 
hebben geen recht van beroep op Onzen Mi
nister, als bedoeld in artikel 7 en artikel 22 van 
dit besluit.". 

Art. IT. De inge,chrevenen, die bereid zijn 
bij voorkomende ge~chillen deze aan het oor
deel van het scheidsgerecht te onderwerpen, 
moeten daarvan hinnen zes maanden na af
kondiging van dit besluit schriftelijk aan het 
be~tuur rler R_jjksverzekeringsbank kennisgeven. 

A.rt. HL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbla.d, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 9den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De "Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
· J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 23 Febr. 1927.) 

10 Februari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koniuklijk besluit van den Uden Mei 
1922 (Staatsblad n°. 279), houdende regelen 
voor het militaire geneeskundig onderzoek, 
bedoeld in de Pensioen- en Bevorderings
wetten voor de zee- en de landmacht. 
s. 30. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Marine ad interim, en van 
Oorlog, van den 2 December 1926, Afdeeling B 
(l• Bureau) n°. 58 en van Jen 15 December 
1926, III• Afdeeling n°. 60; 

Overwegende, dat de opheffing van de b&
trekking van inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der zeemacht. wijziging noodig maakt 
van Ons besluit van den llden Mei 1922 
·(Sta.atsblarl n°. 279) ·; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
11 Januari 1927 n°. _6 ; 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van den 15 
Januari 1927, Afdeeling B (I• Bureau) no. 66 
en van 7 Februari 1927, III• Afd. no. 90; 

Hebben goedgevo11den en verstaan : 
I . Ons besluit van den llden Mei 1922 

(Staatsblad n°. 279) te wijzigen ,i]s volgt : 
In het 2• lid van art. 1 worden de , oorden : 

"inspecteur van den geneeskundigen dienst der 
zee- of der landmacht" vervangen door : ,,chef 
van den geneeskundigen dienst der zeemacht 
of de inspecteur van den geneeskundigen dienst 
der landmacht". 

In het 4° en het 6• lid van art. 1 en in het 
I• en 2• lid van art. 7 wordt het woord: ,,in
specteur" vervangen door : ,,chef of inspecteur". 

In het I • lid van art. 8 worden de woorden : 
"inspecteur van den geneeskundigen dienst der 
zee- of der landmacht", vervangen dour: ,,chef 
van den geneeskundigen dienst der zeemacht 
of den inspecteur van den geneeskundigen dienst 
der landmacht". 

IL Dit besluit, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is "eplaatst. 
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Onze Ministers van Marine en van Oorlog 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StaatBblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, de Algemeene R ekenkamer en den 
Militairen Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den !Oden Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De J',finiBter van Marine a.i., LAJ\IBOOY. 
De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 

(Uitgeg. 28 FP.br . 1927.) 

11 Februari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een z.g. welstandsb"paling valt binnen 

het kader van art. 1. Een welstandsbepa
ling, luidend : ,,Van een bestaanden of 
aan te leggen openbaren weg zichtbare 
gevels en daken worden niet gesteld of 
gewijzigd dan overeenkomstig door B. en 
W. goedgekeurde teekeningen", draagt in 
wezen 's raads bevoegdheid om voorschrif
ten te stellen, aan B. en W. over, waartoe 
de raad niet bevoegd is. 

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

den Raad der gemeente Zwolle tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 5 Oc
tober 1926. 4• Afd. n°. 8683a/5833, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een raadsbesluit 
tot wijziging van de bouwverordening :voor die 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 J anuari 1927, n°. 16; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Februari 
1927, n°. 683 M/P . B. R. afdeeling Volksge
zondheid; 

0. dat de Raad der gemeente Zwolle in zijne 
vergadering van 1 Maart 1926 heeft vastge
steld eene verordening tot wijziging van de 
bouwverordening dezer gemeente, waarbij o. m. 
een nieuw art. 13 wordt ingevoegd, luidende : 

,,Van een bestaanden of aan te leggen open
baren weg zichtbare gevels en daken worden 
niet gesteld of gewijzigd dan overeenkomstig 
door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde 
teekeningen" ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 5 October 1926, 4• afd. n°. 8683a/5833 aan 
voornoemd raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging dat de strek
king van bovenaangehaald voorschrift daarin 
niet tot uitdrukking is gebracht, terwijl deze 
evenmin blijkt uit de plaats, welke dat voor
schrift in de bouwverordening, volgens hare 
indeeling, zou innemen ; dat mitsdien dat voor
schrift naar willekeur zou kunnen worden toe
gepast en derhalve niet aa.n billijke eischen in 
het belang van de r echtszekerheid, voldoet ; 
dat weliswaar uit de geschiedenis van de aan
gehaalde bepaling kan worden opgemaakt, dat 
deze moet worden beschouwd als een z.g. 
"welstandsbepaling", doch dat, indien zou 
mogen worden aangenomen, dat, in verband 
daarmede, de strekking van die bepaling voor 
hare toepassing voldoende is vastgelegd, da9,r. 
tegen bij hun college niettemin bezwaren zouden 
bestaan-; 

dat immers, ingevolge art. 5, 2• lid, van de 
Woningwet, eene bouwvergunning moet worden 

geweigerd, indien het bouwplan niet voldoet 
aan de voorschrift en met betrekking tot ge
bouwen; 

dat derhalve Burgemeester en Wethouders 
eene bouwvergunning zouden moeten weigeren, 
ingeval zij, met toepassing van bovenaange
haald bouwvoorschrift, uit een oogpunt van 
welstand, hunne goedkeuring zouden onthouden 
aan teekeningen van gevels en daken, welke 
teekeningen, ingevolge art. 5, lid 5, van de 
Bouwverordening, bij de aanvrage om eene 
bouwvergunning moeten worden overgelegd ; 
dat alsdan evenwel, in strijd met de strekking 
van art. 5, 4• lid, van de Woningwet, bij be
roep op den Raad van het besluit van Burge
meest,er en Wethouders tot weigering van de 
vergunning, de beslissing omtrent de vraag, 
of het bouwvoorschrift, op grond waarvan de 
vergunning is geweigerd, inderdaad juist is 
toegepast, aan het oordeel van den Raad zou 
zijn onttrokken en wel door de in dat voor
schrift voorkomende woorden : ,,door Burge
meest,er en Wethouders goedgekeurde teeke
ningen''; 

dat alsdan de beslissing omtrent die vraag, 
eveneens in strüd met de strekking van art. 5, 
7• lid, van de Woningwet, aan het oordeel van 
de Kroon zou zijn onttrokken ; dat ingevolge 
art. · 1, juncto art. 7 van de Woningwet, de 
voorschriften betreffende de eischen waaraan 
moet worden voldaan, bij het bouwen en bij 
het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van 
woningen, aan de goedkeuring van Ged. Staten 
zijn onderwol"l)en ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de eenvoudige lezing. ook zonder 
kennis van de geschiedenis, het doel van het 
nieuwe art. 13 buiten twijfel stelt en dat er 
overigens geen bezwaar bestaat, indien ge
wenscht, dit met zooveel woorden in de re
dactie uit te drukken ; dat overigens de be
slissin~ over schoonheidsvragen, zal er in de 
praktijk iets van terecht komen, niet moet 
worden opgedragen aan eene vergadering van 
25 leden, gekozen .net een heel andere bedoeling 
als een jury over vragen van aesthetica ; dat 
voorts welstandsbepalingen met huisvesting 
niets te maken hebben ; dat zij bedoelen te 
beschermen ten aanzien van het geheel, ter
wijl de volkshuisvesting beoogt het individu 
te verzekeren eene goede woning ; dat het 
uiterlijk aanzien uit den aard der zaak hierop 
geen invloed heeft; dat welstandsbepalingen 
derhalve geheel buiten het eigenlijke terrein 
der Woningwet liggen en dan ook niet worden 
genoemd iv art. l , J. uncto artt. 2 en 3 als be
hoorende tot de on erwerpen, waaromtrent de 
Raad in het belang der Volkshuisvesting ver
ordeningen moet , of kan maken ; dat alle voor
schriften, die buiten dit terrein liggen, alzoo 
niet krachtens de Woningwet de goedkeuring 
van Ged. Staten behoeven ; dat zij steunen op 
art. 135 der Gemeentewet, hetwelk zoodanige 
goedkeuring niet eischt; dat de Woningwet, de 
bevoegdheid die in art. 135 der Gemeentewet 
aan de gemeentebesturen is gegeven in stand 
houdt zelfs ten aanzien van het onderwerp, 
waarin de Woningwet voorziet; dat wel hieraan 
wordt toegevoegd " mits de te maken verorde
ningen niet met de bepalingen der Woningwet 
in strijd zijn", doch dat het te ver gaat daaruit 
te distilleeren, dat nu alle voorschriften, die 
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iets te maken hebben in den meest ru imen zin 
van het woord met het begrip bouwen van 
woningen, gebouwen, hekken, hooibergen, 
schuttingen, enz. hoogere goedkeuring en een 
beroepsinstantie behoeven; dat in denzelfden 
geest ook Ons besluit van 6 Mei 1926 n°. 41 
overwee&t, dat de artt. 1 en 3 der Woningwet. 
niet in cten weg staan aan de uit art. 135 der 
Gemeentewet voortvloeiende bevoegdheid van 
den gemeenteraad omtrent andere dan de in 
art. 3 der Woningwet bedoelde punten betref
fende het houwen regelen te geven ; dat het 
ontbreken van een beroepsinstantie dan ook 
geen bezwaar is geweest tot goedkeuring der 
bouwverordening, die op meerdere plaatsen 
eene beslissing legt in het oordeel van Burge
meester en Wethouders en die derhalve in de 
bestreden opvatting van Ged. Staten wel in 
haar geheel zoude kunnen worden vernietigd ; 

0. dat art. 7 van de Woningwet bepaalt, 
dat de besluiten tot vaststelling, aanvulling, 
wijziging of intrekking van de in art. 1 dier wet 
bedoelde voorschriften aan de goedkeuring van 
Ged . Staten onderworpen zijn ; 

dat de in art. 1 bedoeli;Ie voorschriften zijn 
voorschriften van den gemeenteraad betreffende 
eischen, waaraan o.m. moet worden voldaan bij 
het bouwen van woningen en bij het geheel of 
voor een gedeelte vernieuwen van woningen; 

dat voornoemd nieuwe art. 13 van de bouw
verordening der gemeente Zwolle een voor
schrift inhoudt, waaraan o. m. moet worden 
voldaan bij het bouwen van woningen en bij 
het geheel vernieuwen van woningen, zoodat het 
valt binnen het kader van art. 1 der Woning
wet en dus ingevolge art. 7 onderworpen is aan 
de goedkeuring van Ged. Staten ; 

dat de Raad nu weliswaar beweert dat voor
noemd art. 13 der bouwverordening eene z.g. 
welstandsbepaling inhoudt, welke geheel buiten 
het eigenlijke terrein der Woningwet ligt en 
derhalve zelfs niet kan steunen op art. 1 der 
Woningwet, doch dat deze bewering onjuist.is, 
aangezien blijkens de geschiedenis der Woning
wet opzettelijk in art. l, lid l, het met name 
noemen van belangen, te wier bescherming 
voorschriften zouden kunnen worden gesteld, 
in afwijking van het oorspronkelij k ingediend 
ontwerp, is achterwege gebleven, om o. m. de 
z.g. welstandsbepalingen binnen het kader van 
dit artikel te trekken; 

0. wijders, dat de bevoegdheid tot het vast
stellen van voorschriften, als bedoeld in art'. 1. 
lid J, der Woningwet, volgens· dit artikel be
hoort tot de bevoegdheid van den Raad, be
houdens de bepaling van art. fi, lid 1. van de 
Woningwet, krachtens welke bepaling Burge
meester en vVethouders, voorzoover eene ver
ordening milt betrekki~g - tot gebouwen hen 
daartoe uitdrukkelijk bevoegd verklaart, o a 
nadere eischen kunnen stellen ten opzichte 
van in die verordening bepa9,ldelijk aange
wezen punten ; 

dat voornoemd art. 13 van de bouwverorde
ning van Zwolle blijkens de geschiedenis daar
van als een welstardsbepaling moet \~orde.n 
be~chouwd ; . 

dat dit artikel echter feitelijk het stellen van 
voorschriften ten aanzien van te stellen of te 
,~ijzigen gevels en daken, welke van een be
staanden of aan te leggen openbaren weg zicht
baar zijn, in handen van Burgemeester en Wet
houders legt ; 

dat cle,.e bepaling dan ook niet, kan worden 
geacht te zijn eene toepassing van art. 6. lid l, 
der Woningwet, daar zij immers niet aan Burge
meester en Wethouders de bevoegdheid geeft 
nadere eischen te stellen ten opzichte van in 
die verordening bepaaldelijk aange\\ ezen pun
ten, doch in v.ezen 's raads bevoegdheid, om 
voorschriften te stellen, aan Burgemeester en 
Wethouders overdraagt, waartoe de Raad niet 
bevoegd is; 

dat derhalve Ged. Staten van Overijssel 
terecht aan voornoemd besluit van den Raad 
var Zwolle van l Maart 1926 hunne goed
keuring, voor?Oover deze ingevolge de Woning
wet vereischt wordt, hebben onthouden ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. (A.B.) 

14 Februari 1927. BESLUIT ter uitvoering van 
art. 1, derde lid, der Jachtwet 1923. S. 31. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 10 
Februari 1927, Directie van den Landbouw, 
n°. 1 J. W., Afdeeling II ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

t e bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gerekend 

t e behooren tot het wild in het geheele Rijk 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Castricum, Egmond
Binnen en Egmoml aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1928. 

3. Door dit besluit vervalt ons besluit van 
24 Februari 1926 (Stantsblad n°. 32) ter uitvoe
ring van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923. 

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

's-Gravenhage, den 14den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De 1,1 inister van Binnerûandsche Zaken 
en Lamlbouw, J. B. KAN. 

( Uilgeg. 28 Febr. 1927.) 

14 Februari 1927. ARREST va,n den Hoogen 
Raad. 

Onder materialen tot vervaardiging van 
strikken moeten in art. 16 der Jachtwet 
worden verstaan materialen tot die ,,er
vaardiging geschikt. - Het beroep op een 
andere bêstemming van die materialen is 
een beroep op een omstandigheid, welke 
de strafbaarheid zou uitsluiten, de ver
werping waarvan voldoende met redenen 
wordt, omkleed door de overweging, dat 
van een andere be temming niet is gebleken. 
- De rechter kan uit eigen waarneming 
het bewijs putten van de om~tandigheid, 
dat een stuk van overtuiging is koperdraad, 
geschikt tot onmiddellijke vervaardiging 
van strikken. 

(Jachtw. 1923 art. 16, Sv. art. 340.) 

l\Irs. Savelberg, Jhr. Feith, Ort, Taverne en 
chepel. 



1927 14 FEBRUARI. 90 

J. \V. B., requirant van cassatie tegen een 
tegen hem gewezen vonnis van de Arr:-Recht
bank te Zutphen van den twee en twintigsten 
October 1926, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Zutphen van 28 April 
1926, ter zake van : ,,het zich met materialen 
tot onmiddellijke vervaardiging van strikken, 
terwijl van eene andere bestemming niet blijkt, 
bevinden in het veld buiten openbare wegen of 
voetpaden", met toepassing van de artt. 26, 46, 
49, 50 en 51 van de Jachtwet 1923, benevens arti
kel 23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
veertig gulden en veertig dagen vervangende 
hechtenis, met verbeurdverklaring van de rol 
koperdraad, die als stuk van overtuiging heeft 
gediend. (Gepleit door Mr. H. J. Roobol, advo
caat te Arnhem). 

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

Savelberg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. Schending althans verkeerde toepassing 

van de artt. 350, 351, 358, 359, 415, 425 Sv., 
omdat de Rechtbank beslist, dat requirant zich 
in het veld heeft bevonden roet eene hoeveelheid 
koperdraad, geschikt tot onmiddellijke ver
vaardiging van wild- of konijnen-strikken, 
t erwijl van eenige andere bestemming niet 
bleek, zonder eenigen anderen grond voor deze 
beslissing aan te voeren dan de overweging, dat 

,van eene andere bestemming van het draad niet 
is gebleken ; 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
der genoemde wetsartikelen en van de artt. 1, 2, 
16 der J achtwet 1923, door het bewezene straf
baar te oordeelen, hoewel niet verboden is zich 
in het veld, buiten openbare wegen of v~t
paden te bevinden roet wild- of konijnen
strikken; 

lil. Schending van de artikelen genoemd in 
het eerste middel van cassatie en van de artt. 
338,339,340 v., door op grond van eigen waar
neming des Rechters aan te nemen, dat het stuk 
van overtuiging was koperdraad, geschikt tot 
onmiddellijke vervaardiging van strikken, 
kunnende toch de rechter zich slechts door eigen 
waarneming overtuigen van den toestand van 
het koperdraad, maar niet waarnemen of dit 
geschikt is tot onmiddellijke vervaardiging van 
strikken; 

Geboord den Advocaat-Generaal ~ esier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie strekkende dat, enz. ; 

0 . dat b[jjkens het bestreden vonnis aan den 
réquirant bij dagvaarding is ten laste gelegd, 
dat hij den 15den November 1926, des voor
middags circa 8¾ uur te Brummen-Leuven
heim zich op een perceel dennenb:isch, in eigen
dom en gebruik bij P . J . Voorst Vader, althans 
niet bij verdachte, _en gelegen in het veld buiten 
openbare wegen en voetpaden, heeft bevonden 
met een hoeveelheid koperdraad, althans 
metaaldraad, geschikt tot onmiddellijke ver
vaardiging van wild- of konijnenstrikken, 
terwijl van eenige andere bestemming niet 
bleek; 

dat bij bedoeld vonnis, na vermelding van den 
inhoud van een verklaring van den requirant 

.ter terechtzitting in hooger beroep afgelegd en 

van eeri ambtseedig proces-verbaal van een 
verbalisant , is overwogen : ,,dat der Rechtbank 
door eigen waarneming van het stuk van over
tuiging in deze zaak is gebleken, dat dit is koper
draad . geschikt tot onmiddellijke vervaardiging 
van strikken" ; - dat van een andere bestem
ming van het draad niet is gebleken" ; - en 
vervolgens : ,,dat door bovenstaande bewijs
middelen wettig en overtuigend is bewezen het
geen aan den verdachté-appellant is ten laste 
gelegd, alsmede zijn schuld daaraan, met dien 
verstande, dat hij zich heef t bevonden op een 
perceel dennenbosch niet in eigendom en 
gebruik bij verdachte, met een hoeveelheid 
koperdraad, geschikt tot onmiddellijke vervaar
diging van strikken" ; 

dat voorts de Rechtbank het bewezen ver
klaarde heef t gequal ificeerd en deswege straf 
heeft opgelegd, als hiervoren is medegedeeld ; 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
dat bij de toelichting daarvan wordt voorop

gesteld, dat onder materialen tot onmiddellijke 
vervaardiging van jachtmiddelen - als bedoeld 
in het derde lid van a rtikel 16 der J achtwet 1923, 
slechts zijn te verstaan de zoodanige, welke tot 
die vervaardiging be temd zijn, en in aansluiting 
daaraan, in de eerste p!aats als grief t egen het 
vonnis wordt aangevoerd, dat daarbij geen enkel 
feit wordt aangegeven" waarop deze bestemming 
steunt", daar enkel wordt overwogen: dat van 
eenige andere bestemming niet is gebleken ; 

O. daaromtrent : 
dat blijkens den aangehaalden inhoud van het 

vonnis de Rechtbank voor de toepasselijkheid 
van evengemelde wetsbepaling het voldoende 
heeft geacht , dat ten laste was gelegd en bewe
zen werd verklaard, dat het koperdraad geschikt 
was tot vervaardiging van de in aanmerking 
komende jachtmiddelen ; 

dat de Rechtbank diensvolgens over de door 
den requirant bedoelde beste=ing van uit háar 
standpunt geen beslissing behoefde te geven, 
gelijk zij di e dan ook niet heeft gegeven ; 

dat haar van dit laatste geen verwijt kan 
worden gemaakt, omdat haar standpunt in 
overeenstemming is met den tekst der voor
melde wetsbepaling ; 

dat meer bepaald onder de woorden : ,,mate
rialen tot vervaardiging" niet kunnen worden 
verstaan: materialen tot die vervaardiging 
bestemd, omdat bij die opvatting de op een 
uit,zonderingsgeval doelende slotwoorden: ,,ten
zij van een andere bestemin.ing blijkt" nimmer 
toepassing zouden kunnen vinden ; 

0. dat in de tweede plaats ter toelicht,ing van 
het middel door den requirant is aangevoerd : 
dat hij - gelijk inderdaad het geval is - blijkens 
het proces-verbaal der terechtzitting het 
verweer heeft gevoerd , .,ik ben timmerman van 
beroep en draag zulke draad'' - als dat, hetwelk 
hij bij zich had - ,,in den regel bij mjj om door 
gaten te steken waar een touw door moet, bij 
wijze van een naald" ; - dat hij dus een beroep 
had gedaan op een omstandigheid, welke de 
strafbaarheid zoude uitsluiten en de RecMbank 
zou verzuimd hebben daaromtrent een met 
redenen omkleede beslissing · te geven ; 

0. dat ook deze grief is ongegrond, daar de 
R echt,bank ter verwerpin~ van voormeld ver
weer kon volstaan met uitdrukkelijk t e over
wegen "dat van een andere bestemming van het 
draad niet is gebleken", en niet nader behoefde 
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t e motiveeren, waarom zij oordeelde, da t daar
van niet was gebleken; 

0. t en aanzien van het tweede middel : 
dat ter ondersteuning daarvan is aangevoerd, 

"men mag zich niet in het · veld bevinden met 
verboden jachtmiddelen, dat wil zeggen met 
middelen tot jagen. J agen is opsporen van wild. 
Konijnen zijn geen wild, v\7ïld- of konijnen
strikken zijn dus niet steeds eon verboden 
middel. De materialen daarvoor mag men bij 
zich dragen" . 

0. daaromtrent, da t de Recht bank niet heeft 
beslist , dat de requirant zich met wild- of 
konijnenstrikken in het veld bui ten openbare 
wegen of voetpaden heeft bevonden en de ver
oordeeling geenszins hierop berust, da t zulks 
zou zijn ve rboden ; 

dat mitsdien het middel feitelij ken grondslag 
mist; 

0 . dat het derde middel hierop afstuit, dat 
de rechter blijkens de art t. 338, 339 en 340 Sv. 
ook ui t da tgene, wat hij persoonlijk heeft wáar
genomen, bewij s van de in het middel bedoelde 
omstandigheid mocht putten; 

0 . ambtsha lve : · 
da t uit het ten aanzien van het eerste middel 

overwogene volgt, da t aan het bewezen ver
klaarde een minder juist e qualificatie is gegeven, 
en dat deze zal moeten luiden gelijk hierna 
omschreven, zooda t op dit punt het vonnis niet 
kan worden gehandhaafd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor wat betreft de qualificatie ; 

Rech oende ten principale krachtens ar t ikel 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
"het zich met materialen tot onmiddellijke 

vervaardiging van strikken bevinden in het vald 
buiten openbare wegen en voetpaden" ; 

Verwerpt overigens het_ be roep. 

(Gewezen overeenkomstig de Ooncl. Adv.-Gen. 
Mr. Besier.) · (N. J.) 

15 .l!'ebruàri 1927. R ONDSCHRIJ VEN van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen aan Burgemeester en vVet
houder van a lle gemeente, betreffende : 
gedenkteekenen van Geschiedenis en Kunst. 

Meermalen, latstelijk bij circulaire van 27 
Mei 1918, n°. 1456, Afdeeling K.W. , hebben 
vorige i\'linisters van Binnenlandsche Zaken 
door t usschenkomst van de Commissari sen 
der K oningin in de provinciën tot de gemeente
besturen het verzoek gericht kennis te willen 
geven van voorgenomen slooping, verbouwing 
of herstelling van oude gebouwen, die a ls 
monument van geschiedenis of kunst kunnen 
worden aangemerkt , alsmede van eventueele 
besteigering van w odanige gebouwen, opdat 
desgewensch t van de steigers gebruik kan wor
den gemaakt om het bouwwerk van Rijkswege 
op te meten en in teekening te brengen. 

De ondervinding leert, da t verschillende 
gemeentebesturen aan deze aanschl"ijvingen 
niet steeds aandacht zijn blijven schenken. 
H erhaaldelij k komt het voor, dat aan di t ver
zoek niet of niet t ijdig genoeg w ordt voldaan, 
zoodat van Rijkswege geen gelegenheid bestaat 
pogingen tot behoud der bedreigde m:mumen
.en in het werk te stellen of daarv'3-n afbeeldin-

gen te maken. Ook zijn er gemeentebesturen, die, 
hoewel de monumentenzorg sinds 1918 onder 
het toen ingestelde '\finisterie van Onderwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen ressorteert, nog 
steeds hunne kennisgevingen richten tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw. Deze kennisgevingen worden wel is 
waar steeds aan mij doorgezonden, maar het 
is duidelijk, dat tijdverlies daarvan het gevolg is. 

Ik verzoek U daarom nog eens met nadruk 
om , zoodra U ter oore mocht komen, dat er 
ten aanzien van monumenta le gebouwen of 
a ndere gedenkteekenen van geschiedenis of 
kunst pla nnen, als hierboven bedoeld, bestaan, 
daarvan onmiddellijk aan mij mededeeling te 
doen. 

Voor het geval bij U t ,rijfe l mocht b estaan, 
of een gebouw kan worden gerekend tot de 
gedenkteekenen van geschiedenis en kunst, 
verzoek ik U mij U,v bericht niet te onthouden. 
H et ·kan nuttig zijn, U w kennisgeving, wanneer 
zulks althans niet te veel tijd vordert , verge
zeld te doen ga;i,n van een foto, een prent
briefkaar t of eenige andere afbeelding. 

Ik vestig er nog de aandacht op, dat mijn 
verzoek niet a lleen geldt gebouwen, die niet 
aan Uwe gemeente toebehooren, maar ook 
gemeentelijke eigendommen. (B.) 

15 Februari 1927. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw ~an H eeren Burgemeesters, 
betreffende verrekening van vorderingen 
en schulden t us chen Rijk en Gemeenten. 
(Vervolg op schrijven van 10 J anuari 
1927, N°. 7745, Afdeeling BB.) 

Ten vervolge op mijn nevenvermeld schrij ven 
!\eb ik de eer U mede te deelen, dat de Minister 
van Financiën de beta lingsregeling bedoeld bij 
K oninklijk besluit van 28 Maart 1925, S. 125, 
waarop betrekking hebben de circulaires van 
mijn Departement, d .d. 15 April 1925, N°. 2362, 
Afdeeling BB., en dd. 8 J·uni 1925, N°. 45021, 
Afdeeling BB. , heeft uitgebreid (' Il met ingang 
van 1 April 1927 van toepassing heeft verklaard 
voor alle rechtstreeksche betalingen tusschen 
Rijk en Gemeenten, die niet op privaatrechte-
lijken grondslag steunen. · 

Buiten de regeling va llen derha lve betalingen 
over en weer voortvloeiende uit leveringscon
tra cten of andere speciale overeenkolllSten, 
zooals wegens verstrekkingen, huren, grond-, 
personeele- en straatbelasting, recoo-nitiën 
en alle dergelijke heffingen, die partij en eikander 
als par t iculieren verschuldigd zijn , vergoeding 
voor afzonderlijk bewezen diensten, enz. 
Mede vallen buiten de regeling betalingen aan 
eri door Rijks- en Gemeente-In tellingen, welke 
een afzonderlijk ~eldelijk beheer voeren, tot 
welke instellingen oehooren Staats- en Gemeen
t ebedrijven en voorts diensten als het Staats
bosch beheer, de Comptabiliteit van de Neder
landsche Staatscourant , de Rijkskrankzinnigen
gestichten, de Rij kspos~spaarbank de Korps
administratiën en militaire inri cht ingrn, èe 
P ensioenraad, terwijl hieronder eveneens ge
rekend worden gemeentelijke ophaaldiensten 
die mede ten behoeve van het Rij k function
neeren. 

Voor betalingen aan en door d ergelij ke 
instellingen blijft dus de gewone wijze van 



1927 16 FEBRUARI (S.32) 92 

vereffening, welke tot du&ver werd toegepast, 
van kracht. 

Op de wijze als aangegeven in mijn hierboven 
genoemde circulaire, dd. 15 April 1925, N° 
2862, Afdeeling BB., zullen derhalve van 
1 Apr.:l 1927 af alle rechtstreeksche betalingen 
tusschen Rijk en Gemeenten die in het voor
gaande niet zijn uitgezonderd geschieden door 
tusschenkomst van de Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten. (B.) 

16 Februari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 April 1917 
(Staatsblad n°. 273) houdende bepalingen 
ter uitvoering van de Zegelwet 1917 _ 
s. 32. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen lllini•ter van 

Financiën van den 12den Februari 1927, n°. 62, 
Indirecte belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
.Artikel 6 van Ons besluit van den 4den April 

,917, Staatsblad n°. 273, zooals dat luidt na 
de wijzigingen daarin gebracht bij Onze beslui
ten van den llden April 191 8, Staatsblad n°. 237, 
van den lOden Juli 1919. Staatsblad n°. 473, 
van den 26sten Augustus 1926, Staatsblad n°. 
315, en van·den 29sten. ovember 1926, Staats
blad n°. 388, wordt als volgt gew\jzigd: 

het tweede lid wordt ~elezen : 
De stempels bevatten s Rijks wapen en het 

bedrag van het recht ter z\;de van het wapen 
uitgedrukt. Aan hPt kantoor van het buiten
gewoon zegel te Amsterdam worden ook stem
pels gebruikt, die het bedrag van het recht 
niet beva•ten ; het bedrag van het recht wordt 
bij gebruik van Jeze stempels afzonderlijk 
vermeld rechts ni.ast den stempelafdruk, terwij l 
tusschen den stempelafdruk en het bedrag vsi,n 
het recht een volgnummer wmdt gesteld. De 
stempels, bes'timd voor de zegeling van stuk
ken, onderworpen aRn zegelrecht, met opcenten, 
zijn voorzien van de woorden : ,,ZegP.lrecht met 
opcenten". 

O.17.e Minister van Financiën is belast- met 
cle uitvoering van dit besluit, dat in hetStaats
blad zal wordP.n geplaatst. 

's -Gravenhage, <len 16den Febrnari. 1927. 
WILHELMTN A. 

De Minist;,r van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 3 .Maart 19:!7.) 

16 FebrUJri 1927. BES<'HlKKING van den 
:lfinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw tot wijziging van de beschik
king van 29 Juli 1902 houdende uitvoering 
van de Boterwet. 

De ilfinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw; 

Gezien de ministerieele beschikking van 
29 Juli 1902 (Nederlandsche Staatscourant van 
31 Juli 1902, n°. 177), laatstelijk gewijzigd bij 
ministerieele beschikking van 7 October 1926, 
Directie van den Landbouw n°. ll61, 5de 
afdeeling, houdende, met intrekking van 
vroegere beschikkingen, nadere uitvoering van 
art. 11, derde lid, juncto art. 7, lste lid, der 
Boterwet; 

Heeft goedgevonden : 
de ministerieele beschikking van 29 Juli 

1902 (Nederlandsche Staatscourant van 31 
Juli 1902, n°. 177), laatstelijk gewijzigd bij 
ministerieele beschikking van 7 October 1926, 
Directie van den Landbouw, no. 1161, 5de 
afd. te wijzigen als volgt : 

1. het bepaalde sub g van § 4 te vervangen 
door : 

"g. op verpakkingen van margarine, bestemd 
voor Noorwegen, mogen in plaats van het 
woord "i\fa1·garine" de aanduidingen "l\farga
rin" en "Utenlandsk" worden gebezigd; 

voor deze aanduidingen, welke in eene 
omlijning mogen worden geplaatst, is afwijking 
geoorloofd van den vorm en de afmetingen 
in § 1 dezer beschikking ten opzichte van het 
woord " Margarine" bepaald ; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduidingen zijn aan te brengen;' 

2. het bepaalde sub ju van§ 4 te vervangen 
door: 

,,jn, op verpakkingen van margarine, be
stemd voor IJsland, mogen in plaats van het 
woord "i\fargarine" de aanduidingen"Margarin" 
of "Smjörliki" en "Utlent" worden aange
bracht; 

voor deze aanduidingen is afwijking geoor
loofd van den vorm en de afmetingen in § 1 
dezer beschikking ten opzichte van het woord 
,,Margarine" bepaald ; 

vrijheid word~ gelaten, wat betreft het aantal 
malen, dat de aanduidingen zijn aan te bren
gen;" 

3. achter het bepaalde sub jm van § 4 het 
volgende toe te voegen : 

,,jIV, op verpakkingen van margarine, be
stemd voor Estland, mag in plaats van het 
woord "Margarine" de aanduiding "Margarü" 
en/of "Kunstvöi" worden gebezigd ; 

voor die aanduiding is afwijking geoorloofd 
van den vorm en de afmetingen in § 1 dezer 
beschikking ten opzichte van het woord 
,,Margarine" bepaald ; 

vrijheid wordt gelaten, wat betreft het aan
tal malen, dat de aanduiding is aq,n tè brengen." 

(B.) 

16 Februari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Wegenbefosting in de Gemeente Hemelumer 
Oldephaert en N oordwoldP 

Al aangenomen, dat de vraag, of een 
wegbelasting een "billijke" bijdrage vor
dert iu de ten laste der gemeente komende 
kosten van aanleg en onderhoud van land
of waterwegen of voor hunne verlichting 
of voor afvoer van water en vuil. uitslui
tend staat ter beoordeeling van den ge
meenteraad, die de belasting instelt onder 
goedkeuring der Kroon, zoo vo16t daaruit 
niet, dat een gemeenteraad onder dien 
naam tevens een geheel andere belasting 
zou mogen heffen, waiirvan noch de ge
meentewet, noch een andere wet aan dit 
college de bevoegdheid geeft. - Dit ge
schiedt ten deze, nu vn-n uitwonende natuur
lijke personen een hooger bela ting wegens 
het bezit of genot der onroerende goederen 
wordt gevorderd dan van andere belasting
plichtingen, en zulks bloot op grond dH,t 
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zij niet in de gemeente wonen. De betrek
kelijk, · bepa.lin~ in de gemeenteverordening, 
al moge die ook bij Koninklijk besluit zijn 
goedgekeurd, mist, als in trijd met de 
wet, verbindende kracht en mag du niet 
worden toegepast. - Hieruit volgt echter 
nog niet, dat de geheele belastingverorde
ning onverbindend zou zijn, maar enkel, 
dat van de belanghebbende eigenares der 
hier bedoelde panden geen booger belasting 
mag geheven worden dan van andere 
bezitters, die bij den aanvang van het 
belastingjaar hun hoofdverblijf niet buiten 
de gemeente hadden. - Vernietiging van 
de uit praa.k met verwijzing. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cas atie van den 

Burgemee ter der gemeente Hemelumer 0lde
phaert en Noordwolde, tegen de uitspraak van 
den Ra.ad van Beroep voor de directe belastingen 
te Leeuwarden, d.d. 12 Juni 1926, betreffende 
den aanslag van A., te Stavoren, in de wegen
belasting der gemeente Hèmelumer 0ldephaert 
en Noordwolde, over het belastingjaar 1924/ 
1925; 

Gehoord den raadsman van den eisoher ; 
Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende voor het hela -
tingjaar 1 Mei 1924-30 April 1925 is aangesla
gen in de weg belasting der gemeente R emelumer 
0 ldefhaert en oordwolde voor een bedrag 
van 54.41, ter zake van het bezit van eenige 
in di gemeente gelegen eigendommen ; 

dat, toen zij tegen dezen aanslag een bezwaar
schrift had ingediend bij den Raad dier gemeen
te, deze bij beschikking van 8 Aug. 1925 den 
aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat belanghebbende tegen deze be chikking 
is opgekomen bij den Raad van Beroep, 
voornoemd, vermits ha.ar van een uitweg van 
ha.re gronden op een in de gemeente Hemelumer 
0ldephaert en Noordwolde gelegen weg niets 
bekend was, terwijl zij al evenmin begreep hoe 
men gekomen was tot het van baar geheven 
bedrag van f 54.41 ; 

dat hierop na.mens den burgemee ter is 
geantwoord, dat de boerderij van belangheb
bende recht van pad heeft over het land naar 
den polderdijk, die in de gemeente is gelegen 
en dat vroeger ook a lles van de boerderij ging 
naar Molkwerum en niet naar Stavoren; 

dat de gemeentewet wegens gebouwde en 
ongebouwde eigendommen, die aan openbare 
wegen belenden of daarop uitgang hebben, 
toesta.at belasting te heffen na.ar grondslagen 
volgens welke een billijke bijdrage gevorderd 
wordt in de ten laste der gemeente komende 
kosten voor aanleg en onderhoud der wegen 
en het nu zeer billijk is om de uitwonende 
eigenaren, gelijk ten deze geschiedt, meer te 
la.ten betalen dan inwonende, daar zij in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting niet zijn 
aangeslagen en dat ook de verhooging van 
belasting vervalt, indien de eigenaar 11,ls forens 
in de gemeent!l is aangeslagen ; 

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak heeft overwogen : 

.,dat de verordening op de heffing \"an een 

wegenbelasting in de gemeente Hemelumer 
0ldephaert en Noordwolde in art. 2 bepaalt, 
dA t de belasting is verschuldigd d<?or hem ?f 
haar, die krachtens recht van bezit of eenig 
ander zakelijk recht het genot heeft van de in 
art. 1 genoemde eigendommen, terwijl art. 3 
de eigendommen verdeelt in 3 klassen, en het 
slot van het artikel zegt, dat de belasting wordt 
berekend naar de in de kadastrale leggers voor 
de perceelen aangewezen belastbare opbrengst, 
vermenigvuldigd voor de eerste klasse met 2 
en voor de tweede k lasse met 1 ½, behoudens 
dat voor de belastingplichtige lees : belasting
schuldige natuurlijke personen, die bij den 
aanvang van het belastingjaar buiten de ge
meente hoofdverblijf hadden, de belast.bare 
opbrengst van de 1 te klasse met 3, van de 
tweede klasse met 21/ 4 , en van de derde klasse 
met 1 ½ wordt vermenigvuldigd; 

"dat art. 242c der gemeentewet heffing van 
belasting toelaat wegens gebouwde en ongebouw
de eigendommen, gelegen of uitgang hebbende 
op openbare wegen, naar grondslagen volgens 
welke een billijke bijdrage wordt gevorderd in 
de kosten ten laste der gemeente komende 
voor aanleg en onderhoud van die land- of 
waterwegen ; 

"dat dit artikel derhalve toelaat heffing van 
een zakelijke belasting drukkende op in de 
gemeente gelegen eigendommen, met de beper
king, dat die belasting niet mag worden gehe
ven tot een zooda.nig bedrag, dat daarmee alle 
kosten, door de gemeente voor aanleg en on_
derhoud dier wegen te betalen, kunnen worden 
bestreden, maar de opbrengst van die belasting 
niet meer mag zijn dan een billijke bijdrzge in 
die kosten; 

"dat dit artikel echter niet het recht geeft 
om van eigendom.men méér belasting te he_ffen, 
indien ze behooren aan iemand buiten de ge
meente wonende dan van dez11lfde eigendom
men zou wordi-n geheven, indien de eigenaar 
in de gemeente woonde; dat een te heffen zake
lijke belasting geen verband kan houden met 
de woonplaats van der, belastingschuldige, en 
op deze wijze een verkapte forensenbelasting 
wordt ingevoerd ; 

,,dat de verordening van de gemeçnte Heme
lumer 0ldephaert en • oordwolde, zulk een 
voorschrift bevattende, dan ook in strijd is 
met de gemeentewet en derhalve verbindende 
kracht mist, zood9t een aanslag op grond van 
die verordening opgelegd, niet kan worden 
gehandhaafd" : 

op a lle welke gronden het beroep gegrond 
is verklaard en de aanslag vernietigd ; 

0. dat tegen deze uit praa.k is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 239,, 233, 234, 235, 240, 242b, 242c, 265b 
der gemeentewet, 16 der wet van 19 Dec. 
1914 (Stbl. n°. 564), 1, 2, 3 en 4 van de verorde
ning der &emeente Hemelumer 0ldephaert en 
Noordwoloe op de heffing van een wegenbe
lasting, door te beslissen, dat art. 242c der 
gemeentewet, niet toelaat om - gelijk in art. 3 
der genoemde verordening geschiedt - van 
eigendommen meer belasting te heffen indien · 
ze behooren aan iemand buiten de gemi-onte 
wonende, dan van dezelfde eigendommen zou 
worden geheven, indien de eigenaar in de ge
meente woonde en dus op d ien grond aan de 
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verord•ming verbindende kracht t e ontzeggen 
en den aanslag te vernietigen, - een on ander 
t en onrechte, daar art. 242c niet meer eischt 
dan dat, de belasting worde geheven naar 
grondslagen, vo lgeng welke "een billijke bijdra
ge" in de t en laste der gemeente komende kosten 
wordt gevorderd, welke ei ch in de - wettig 
1;ot stand gPkomen - verordening, met, name 
blijkens haar art. 4, alleszins in acht genomen 
is en OYerigens niet aan den recht.ertertoetsing 
staat; 

0 . dat de verordening op de heffing van een 
wegenbelasting in de gemeente H emelumer 
Oldephaert en Noordwolde van 13 Sept. 1924, 
goedgekeurd bij K. B. van 29 Oct. 19~4, no. 32, 
na in art. 1 t e hebben bepaald van welke 
eigendommen de belasting wordt geheven, 
en in art. 2 t e hebben vastgesteld door wien 
de belasting verschuldigd is, in art. 3 voor
schrijft : 

,,de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 
waarvoor belastiIJg verschuldigd is, worden 
voor de berekening daarvan ingedeeld a ls volgt : 

in de eerste klasse : de aan een openbaren 
weg belendende gebouwde eigendommen met 
de -daarbij behoorende erven waarin of waarop 
een bedrijf wordt uitgeoefenrl en de ongebouwde 
eigendommen t en behoeve witarvan in het aan 
het belastingj aar onmiddellijk voorafgaande 
tijdvak van 1 Mei t ot en met 30 April van den 
openbaren weg rechtstreeks gebruik is gemaakt; 

in de tweede klasse : de niet aan den open
baren weg bele11dende doch binnen een afstand 
van honrlerd meter van dien weg gelegen gP. 
bouwc\e eigendommen met de daarbi.i behooren
de erven, waarin of waarop een bedrijf wordt 
uitgeoefend ; 

in de derde klas e: de niet in de eerste of 
tweede kla.s e vallende ongebouwde eigendom
men ·en gebouwde eigendommen met de daarbij 
behoorende erven. 

De belasting wordt berekend naar de in de 
kadastrale leggers voor de perceelen aange
wezen belastbare opbrengst, vermenigvuldigd 
voor de eerste klasse met t wee en voor de 
tweede klasse met een en een tweede, behou
dens dat voor natuurlijke personen, die bij 
den aanvang van het belastingjaar buiten de 
gemeente lloofdverblijf hadden. de belastbare 
opbrengst voor de eerste klasse met drie, voor 
de tweede klasse met 21/. en voor de derde 
klasse met 1 ½ wordt vermenjgvuldigd ; 

.O. omtrent het middel van cassatie : 
dat, aangenomen a l, dat de vraag of een 

wegbelasting een " billijke" bijdrnge vordert 
in de ten laste der gemeente komende kosten 
voor aanleg en onderhoud van land- of water
wegen of voor hunne verli chting en voor afvoer 
van water en vuil , uitsluitend staat t er beoor
deeling van den gemeenteraad, die de belas
ting vaststelt onder goedkeuring van de 
Koningin, daa ruit nog niet volgt, dat het een 
gemeenteraad geoorl oofd zou zijn naast een 
wegbelasting onder dien naam tevens een ge
heel andere belasting te heffen, tot heffing 
waarvan noch de gemeentewet noch eenige 
andere wet den gemeenteraad de bevoegdheid 
verleent; 

dat blijkens het hier boven vermeld art. 3 
der betrokken verordening de wegbelasting te 
H emelumer Oldephaer t en Noordwolde niet 
alleen rekening houd t met den aard der eigen-

dommen, de belending of nabijheid daarvan 
aan openbare wegen, doch dat tevens oncler
scheicl gemaakt wordt ten aanzien van hem, 
die die onroerende goederen bezit of daarva n 
krachtens <'en za kelijk recht genot heeft en 
wel in dier voege, dat de belasting hooger . is, 
wanneer di t bezi t of genot is bij natuurliJke 
personen, di e bij den aanvang van het bela_s
t ingjaa r buiten de gemeente hoofdverbhJf 
hebben; 

dat nu door di t voorschrift in een zakelijke 
belasting als cie. wegbelasting een geheel per
soonlijk element wordt ingeschakeld en deze 
geheel van karakter word t veranderd omdat in 
werkelijkheid naa t de zakelijke wegbela.sting 
een belasting wordt geheven ter zake van bet 
uitwonen van natuurlijke personen, die genot 
hebben van in de gemeente gelegen onroernnde 
eigendommen ; 

dat , waar nu noch de gemeentewet noch 
eenige andere wet den gemeenteraad de be
voegdheid verleent zulk een belasting te heffen, 
het slot van ar t . 3, laatste lid, dat een derge
lijke heffing beveelt , in strijd is met de wet en 
de R aad van Beroep terecht aan dat voor
schrife verbindende kracht heeft ontzegd ; 

dat daaruit echter niet volgt , dat de geheele 
belast,ingverorclening verbindende kracht zou 
missen en evenmin. dat aan de belanghebbende, 
nu zij niet in de gemeente woont, geen aanslag 
in de wegenbelasting kan worden opgelegd 
ter zake van het, genot der hier bedoelde on
roerende goederen, doch enkel, dat van haa r 
geen hoogere belasting kan worden geheven 
dan van andere bezitters der in art. 1 bedoelde 
eigendommen, die niet bij den aanvang van het 
belastingjaar buiten de gemeente hun hoofcl
verblijf hadden ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Wijst de zaak terug naar den R aad van 

Beroep, voornoemd, ten einde, met inachtne
ming van dit arrest, verder t e worden gehan-
deld en afgedaan . (Gem. Stem) 

17 F ebruari 1927. BESLUIT tot vaststelling 
van bepalingen a ls bedoeld in a rtikel 1 der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80). 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 /Staatsblad n°. 308), tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 33. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat het , wegens het voorkomen 

van pest en Aziat ische cholera in enkele plaatsen 
in het, buitenland, noodzakelijk is bepalingen 
vast t e stellen, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 26 April 1884 (S taotsblad n°. 80), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staal.e
b/ad n°. 308), tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot a fwending van eeruge besmet 
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen ; 

Op de voordracht van On:r,en Minister van 
Arbeid, Handel en Nij verheid van 29 December 
1926, n°. 1964 H, afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Fehrua ri 1927, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
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van 14 Februari 1927, n°. 390 H , afdeeling 
Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergun

ning van Onzen Minister van Arbeid, H andel 
en Nijverheid en met inachtneming van de 
door dezen ter voorkoming van verbreiding der 
besmetting t e 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 
geweest; 

3°. het verri, hten van lijkopeningen op l ;j ken 
van di ren, gestorven aan d9. pest of verdacht 
van aan pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtnemin~ van 
de door Onzen Minister van Arbeid, Hanctel en 
Nijverheid ter voorkoming van verbreimng der 
besmetting te geven voort'chriften, het vervoer 
van stoffen, die pest- of cholera-smetstoffen 
bevatten of verdacht worden clit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
28 April 1927. 

Onze Minister vall Arbeid, Handel en Nijver
heid i belast met de uitvoermg; van dit besluit,, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
wa-arvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1927. 
WILHELMJNA. 

De M inister van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
J. R . 8LOTEMARER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 2 Maart ·1927.) 

17 Februari 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een vergunning tot uitgraving ter meer

dere diepte dan 0.5 M. kan worden ver
leend, nu is gebleken dat, al is de begraaf
plaats welke het hier geldt, eerst in 1910 
gesloten, sedert November 1892 van de 
begraafplaats geen gebruik meer is ge
maakt, en uit het oogpunt van de volksge
zondheid tegen zoodanige vergunning geen 
bezwaar bestaat. 

WIJ WJLHELJ\HNA, ENZ. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Kerkvoogden van de Nederduitsch Hervormde 
Gemeente van Tjalleberd c.a. en S. H. Welles 
te Luinjeberd tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesla,id van 7 Juli 1926, n°. 74, waarbij 
aan ieder der appellanten is geweigerd de ver
gunning tot uitgraving ter meerdere diepte dan 
0.50 M. van gedeelten der gesloten begra-afplaats 
te Luinjeberd, kadastraal bekend gemeente 
'l'jalleberd, Sectie B n°. 3553 ; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoorcl, advies van 
12 ,Januari 1927, n°. 1044 (van 1926); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 14 
Februari 1927, n°. 136, afd. Armwezen ; 

0. dat, nadat de Kerkvoogdij der Neaer
duitsch Hervormde Gemeente van Tjalleberd 
c. a. en S. H. Welles Ged. Staten vergunning 
hadden verzocht tot uitgraving ter meerdere 
diepte dan 0.50 M. van gedeelten der gesloten 

begraafplaats te Luinj eberd kadastraal bekend 
gemeente Tja ll eberd Sectie B n°. 3553, Ged. 
Staten bij besluit van 7 .Juli 1926, n°. 74. 
J • Afd. B, de gevraagde vergunningen hebben 
geweigerd . nit overweging dat sinds No,-ember 
1892 - alzoo meer dan 30 !aar geleden - op 
vorenbedoelde begraafplaats geen begravingen 
hebben plaats gehad , doch dat dit tengevolge 
van een verzuim der Kerkvoogdij eerst in 1910 
is medegedeeld aan Burgemeester en Wet
houders van Aengwird en, welk colle1te bij be
sluit van 25 Februari 1910, n° . 1, waarvan ken
nis i gegeven aan Ged . Staten, de begraafplaats 
gesloten heeft verklaard; dat voorts deze be
graafplaats sinds lang niet meer afges loten of 
omheind is, zooals de wet voor de. begraafplaat
sen aangeeft, maar den indruk maakt van een 
gewoon stuk grasland, gedeeltelijk afgescheiden 
van den openbaren weg door eene lage heg, 
terwijl er uiterlijk nergens eenif$e aanwijzing 
meer is waaruit de aanwezigheid van eenig 
graf blijkt ; dat op grond van het vorenstaand e, 
zoowel Burgemeester en Wethouders van Aen~
wirden, als de Inspecteur der Volksgezondheid 
een bijzonder geval aanwezig achtten, weshalve 
zij adviseerden de gevraagde vergunningen te 
verleencn ; dat hun college zich weliswaar 
mede op het standpunt plaatst dat de wetgever 
diepere uitgravin$ dan 0.50 1\1. niet als regel, 
doch slechts in biJzondere gevallen toelaatbaar 
acht, maar deze bijzondere gevallen - evenals 
ie geschied in Ons besluit van 16 April 18 5, 
n°. 35 - meent te moeten om. chrijven als 
dringende of bijzondere omstandigheden, die 
eene diepere uit.graving kunnen eischen of toe
laten; dat van zoodanige dringende of bijzon
dere omstandigheden naar hun oordeel m het 
onderhavige geval niet is gebleke,1 ; dat in
tegendeel het in lijnre~hten strijd i met . cl e, 
weltegrepen taak eener Kerkvoogd~j, wanneer 
deze uit winstbejag het terrein verkoopt, dat 
zij eertijds voor doodenakker bestemd had, 
met welke bestemming zij de verplichting op 
zich na11 voor de rust der daar ter aarde be
stelden het hare te doen ; dat dan ook de aan 
de gestorvenen verschuldigde eerbied hun col
lege er van weerhoudt, gunstig op de Vf\rzoeken 
van de Kerkrnogdij en van den H eer Well es 
te beschikken; dat hun college hierbij niet 
voorbjj ziet dat het door het verleenen ecner 
voorwaardelijke vergunning zou kunnen tra .h
ten de wa:trbor~ te scheppen voor eene passende 
teraardebestellmg van eventueel te voorschijn 
komende overblijfselen van overledenen, t er
wijl zij na afloop van den wet,telijken termijn 
van dertig jaar niet zou kunnen verhinderen, 
dat ook in dit opzicht aan den eerbied aan de 
dooden verschuldigd zal kunnen worden te kort 
gedaan, maar dat hun college des1liettemin 
geen termen kan vinden om zijne medewerking 
te verleenen tot een zijns inziens ontoelaatbare 
handelwijze ; 

dat de Kerkvoogdij in beroep aanvo3rt dat 
de door Ged. Staten aangevoerde grond dat 
van eene dringende of bijzondere omstandig
heid niet zou zijn gebleken, vervalt, indien 
gelet wordt op het verzoek va.n S.H. Welles , 
die vergmming ve!'Zocht om op het noord
oostelijk gedeelte van de begraafplaats te mogen 
graven, om aldaar t e stichten een woonhuis, 
pakhuis en stalling, ten einde a ldaar te kunnen 
uitöefenen zijn bedrijf als handelaar in vee-
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voeder en verdere landbouwart 'kelen; dat deze 
plaats, als grenzende aan den opslag en het 
kanaal t e Luinj eberd, voor een zoodanig be
drijf als aangewezen is en de vestiging en 
stichting aldaar voor dit deel van de gemeente 
Aen$wirden als algemeen landbouwl,elang mag 
woraen aangemerkt; dat wmstbeiag, als be
doeld in het bestreden besluit, van Ged, Staten, 
geheel 's ui.tgesL ten, wanneer men bedenkt, dat 
al kooppriJS werd gesteld een bedrag vau 
slechts f 1.50 per M2, ; dat voorts juist eerbied 
voor de a fgestor venen aanleiding was, dat sinds 
1892 geen teraardebestellingen meer plaats 
vonden op de oude begraafplaats aan den open
ba.ren weg gelegen, doch door Kerkvoogden 
een geheel nieuwe, keurig ingerichte dooden
akker werd aangelegd ; 

dat S. H. Welles in beroep aanvoert dat hij 
door de uitspraak van Ged. Staten in z~in be
drijf a ls handelaar en koopman in landbouw
a rtikelen, speciaal kunstmeststoffen ten zeerste 
geschaad wordt; dat hij in de onderteekenaren 
van een t egen zijn verzoek gericht bij Ged. 
Rtaten ingediend adres, slechts enkelen als 
dicht nabestaanden van de op de voormalige 
be·graafplaR.ts ter ruste ge legde overledenen 
e rkent ; dat die dicbtnabestaanden tot op het 
huidige oogenblik zich nimmer het begraven 
zijn van hunne familieleden hebben herinnerd, 
zooals blijkt uit het gebruik als wei- en hooi
land van het voormalig kerkhof ; dat zij nim
mer getracht hebben door eenig zichtbaar 
teekan dd herinnering aan afgestorvenen leven
dig te houden, hoewel zij daadoe financieal 
wel in staat zouden zijn geweest ; dat Ged. 
Staten hebben beslist zonder voldoende kennis 
t e hebben gehad van de plaatselijke toestan
den ; dat het bedoeld gedeelte der oude be
graafplaats is gelegen onmiddellijk ten Westen 
van de opslagplaatê t e Luinj eberd; dat deze 
opslagplaats tot voor eenige jaren geleden den 
toegangsweg tot de begraafplaats uitmaakta, 
doch door de K erkvoogdij om redenen van 
algemeen belang is afgestaan aan den Polder 
van het 4• en 5• veendistrict ; dat de li~ging 
bij dien opslag het be,vuste perceelsgeaeelte 
voor het vestigen van een bedrijf als dat van 
den reclamant ten zeerste geschikt maakt ; 
dat de bebouwing door Burgemeester en Wet
houders van Aengwirden die van nabij met den 
toestand ter plaatse bekend zij n, wel toelaat
baar wordt geacht, zulks in overeenstemming 
met het advies van den Inspecteur van de 
Volksgezondheid ; 

0. dat, al is de begraafplaats welke het hier 
geldt, eerst in 1910 gesloten, uit de stukken 
blijkt dat sedert November 1892 van de be
graafplaats geen gebruik meer is gemaakt ; 

dat voorts blijkens het rapport van den In
specteur van de Volksgezondheid tegen het ver
leenen der gevraagde vergunningen uit het oog
punt der volksgezondheid geen bezwaar bestaat; 

dat onder deze omstandigheden de gevraagde 
vergunningen behooren te worden verleend ; 

Gezien de Begraafwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 7 Juli 1926, 
n°. 74, l • Afdeeling B, 

1°. aan de Ker1<voogdij der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente van Tjalleberd c. a. ver
gunning te verleenen tot uitgraving ter meerdere 
diepte dan 0.50 M. van een zuid-westelijk ge-

deelte der gesloten begraafplaats te Luinjeberd, 
kadastraal bekend gemeente Tjalleberd, Sectie 
B no. 3553; 

2°. aan Siebren H. Welles, koopman te 
Luinjeberd, . gelijke vergunning te verleenen 
ten behoeve van de stichting van een woonhuis, 
pakhuis en sta lling, op het door hem van voor
noemde Kerkvoogdij gekochte noordoostelijk 
gedeelte van hetzelfde perceel, ter breedte van 
ongeveer 18 M. en ter lengte van ongeveer 
50 M. ; onder de volgende voorwaarde : 

dat eventueel te voorschijn komende over
blijfselen van indertijd aldaar ter aarde be
stelden onmiddellijk worden bijeen verzameld 
en in een gedeelte der oude begraafplaats in 
den meest zuidelijken hoek of op de ten zuiden 
daarvan aangrenzende nieuwe begraafplaats 
op behoorlijke wijze worden begraven. 

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

l!l Februari 1!)27. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 11 Sep
t,ember 1875 (Staatsblad n°. 169) vastge
stelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 34. 

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

Waterstaat van 5 J anuari 1927, La. 0., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

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

18 J anuari 1927, n°. 15); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 F ebruari 1927, n°. 
391, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het bij K oninklijk besluit van 11 September 

1875 (Staati,blad n°. 169) vastgestelde en bij 
Koninklijk besluit van 11 October 1926 (Staats
blad n°. 352) laatstelijk gewijzigde reglement 
voor de scheepvaart, t er beveiliging van be
weeg bare spoorwegbruggen : 

1°. in den Staatsspoorweg van Ha.rlingen 
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 ûosterspoorweg van 
Amersfoort naar Zutphen; 

3°. over het kanaal va,n Deventer naa r 
A lmelo in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Deven!e:r ; 

4°. in den Staatsspoorweg van Dei,enl,er 
naar l,eeuwarden ; 

5°. in den Staatqspoorweg van M eppel 
naar Groningen, 

te wijzigen als volgt : 
I. In den aanhef van artikel 2 wordt onder 3 

arhter "Oranz·ekanaal" ingevoegd : ,,en over het 
Homankanaa " ; 

II. In de laatste zinsnede van a rtikel 2 
wordt achter "Oraniekanaal" ingelascht : over 
het Homankanaal. 

Onze l'ifinister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad eplaat,st en in afschrift aan den 
Raad van tate medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg . 7 .Maart 1927.) 
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19 Februari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Militair Keuringsreglement. S. 35. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministérs van Oorlog, van Marine a. i. en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
17 Januari 1927, VIIde Afd., n°. 153 H; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
wijzigingen te brengen in het Militair Keurings
reglement, vastgesteld bij Ons Besluit van 25 
Maart 1918 (Staatsbl,ad no. 209) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Februari 1927, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 16 Februari 1927, VIIde 
Afd. no. 154 H ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de volgende bepalingen vast te stellen. 
Art. 1. H et Militair Keuringsreglement 

wordt gewijzigd als volgt : 
Art. l. Tweede lid. Dit lid word t gelezen 

als volgt ·: 
"2. Voor de toepassing van dit reglement 

worden de te onderzoeken personen verdeeld 
in de volgende groepen : 

Groep 1. Ingeschrevenen voor den dienst
plicht en dienstplichtigen, die niet langer dan 
vier maanden in werkelijken dienst zijn geweest 
(zie art. 2, l ste, 3de, 4de en 5de lid). 

Groep 2. Dienstplichtigen, die langer dan 
vier maanden in werkelijken dienst zijn geweest 
(zie art. 2, 2de en 5de lid). 

Groep 3. Reservepersoneel der landmacht, 
afkomstig uit dienstplichtigen (zie art. 2, 2de 
en /ide lid). 

Groep 4. Personen, niet begrepen onder de 
groepen 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 13, die tot vrij 
willigen dienst bij de landmacht wenschen te 
worden toegelaten (zie art. 3 en art. 4, lste lid) . 

Groep 5. Dienstplichtigen, die tot vrijwilli
gen dienst bij hun dienst, wapen of korps 
wenschen te worden toegelaten (zie art. 3 en 
art. 4, 2de lid). 

Groep 6. Personen, wier overgang naar of 
bestemming voor den dienst bij het reserve
personeel der landmacht geen verband houdt 
met vroegeren vrijwilligen dienst (reservekader 
enz.) /zie art. 5, 2de lid). 

Groep 7. Personen, wier overgang naar of 
bestemming voor den dienst, bij het reserve
personeel wèl verband houdt met vroegeren 
vrijwilligen dienst /zie art. 5, 3de lid). 

Groep 8. Adspirant-cadetten voor de Ko
ninklijke J\filitaire Academie, die plaatsing 
wenschen bij het wapen der infanterie (zie 
art. 6). 

Groep 9. Adspirant-cadetten voor de Ko
ninklijke Mili taire Academie, die plaatsing 
wenschen bij het wapen der cavalerie of artil
lerie (zie art. 6). 

Groep 10. Adspirant-cadetten voor de Ko
ninklijke Militaire Academie, die plaatsing 
wenschen bij het wapen der genie (zie art. 6). 

Groep ll. Zij, die een vrijwillige verbintenis 
wenschen aan te gaan als officier van gezond
heid, militair apotheker, militair a.Pothekers
bediende of militair paardenarts biJ de land
macht, alsmede studenten in de geneeskunde, 
die wenschen te worden toegelaten tot de ver
bintenis om, na het verkrijgen van den titel 
van arts, een benoeming tot officier van ge-
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zondbeid der 2de klasse bij de landmacht aan 
te nemen (zie art. 6). 

Groep 12. Cadetten en leerlingen bij den 
Hoofdcursus, alsmede studenten voor den ge
neeskundigen dienst der landmacht, die voor 
een benoeming tot officier in aanmerking komen 
(zie art. 6, 3de lid). 

Groep 13. Personen, die tot vrijwilligen 
dienst bij den vrijwilligen landstorm wenschen 
te worden toegelaten (zie art. 7). 

Groep 14. Personen, die bij de landmacht 
(vrijwillige landstorm hieronder begrepen) die
nen krachtens een verbintenis of een benoeming 
(zie art. 8, lste lid). 

Groep 15. Personen. die tot vrijwilligen 
dienst bij de zeemacht wenschen te worden 
toegelaten (zie art. 9). 

Groep 16. Personen, die b\i de zeemacht die
nen krachtens een verbintenis of een benoeming 
(zie art. 10)." 

Derde lid. In de plaats van "groepen 8, 9, 
24 en 26" wordt gelezen : ,,groepen 4, 5, 13 
en 15". 

Art. 2. Eerste lid. Het ter zijde geplaatste 
onderwerp wordt gelezen als volgt: ,, Onge
schiktheid van ingeschrevenen voor den dienst
plicht en van dienstplichtigen in de eerste vier 
maanden.". 

In den aanhef wordt in de plaats van "de 
groepen 1, 3 en 5" gelezen : ,,groep l " . 

:l'weede lid. Het ter zijde geplaatste onder
werp wordt gelezen als volgt: ,.Ongeschiktheid 
van dienstplichtigen na vier maanden dienst, 
alsmede van reservepersoneel der landmacht, 
afkomstig uit dienstplichtigen." . 

In de plaats van "groepen 2, 4, 6 en 7" 
wordt gelezen: ,,groepen 2 en 3". 

Tusschen "verwacht" en de daarop volgende 
kommapunt wordt gevoegd : ,, , dan wel een 
zoodanige overplaatsing uit anderen hoofde 
niet ge" enscht is". 

Derde lid. Zoowel in het ter zijde geplaatste 
onderwerp als in het lid zelf ,rnrdt in de plaats 
van "voo,· de militie en voor den landstorm" 
gelezen: ,,voor den dienst,r>licht". 

Viertk lid. In het ter ziJrl.e geplaatste onder
werp wordt in de plaats van "ingelijfden bij de 
militie en dienstplichtigen bij . den landstorm" 
gelezen : ,,dienstplichtigen". In het lid zelf 
wordt in de plaats van "Ingelijfden b\j de militie 
en dienstplichtigen bij den landstorm" gelezen : 
,,Dienstplichtigen". 

Vijfde lid. In de plaats van "Ingelijfden bij 
de militie" wordt gelezen: ,,Dienstplichtigen" 
en in de plaats van "groepen 2, 3, 4, 5, 6 en 7" 
wordt gelezen : ,,groepen 2 en 3" . 

Zesde lid. In de plaats van "de militie en 
voor den landstorm" wordt gelezen : ,,den 
dienstplicht". 

Art. 4. Eerste lid. In de plaats van "groep 8" 
wordt gelezen: ,,groep 4". 

Tweede lid. In de plaats van "Ingelij fden 
bij de militie en dienstplichtigen bij den land
storm" wordt gelezen : ,,Dienst.vlichtigen" . De 
woorden "en dienstplichtigen biJ de landweer," 
vervallen. 

Art. 6. Eerste lid. In de plaats van "groepen 
12 t,ot 20" wordt gelezen: ,,groepen 8 tot 11". 

De punt achter "gesteld" vervalt. Aan dit 
lid wordt toegevoegd : ,, , mits zij vrij zijn van 
ziekten en gebreken, in kolom I van lijst A 

1 vermeld, en ook van die ziekten of gebreken, 

7 
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welke in kolom II van lijst A zijn vermeld als 
deze personen ongeschikt makende voor den 
dienst, het wapen of korps, waarbij de verbinte
nis wordt gewenscht.". 

Derrie lid. Het ter zijde geplaatste onder
werp wordt gelezen als volgt : ,,Eischen bij 
benoeming van cadetten, leerlingen van den 
Hoofdcursus en studenten voor den genees
kundigen dienst tot officier." . 

In de plaats van "de groepen 21, 22 en 23" 
wordt gelezen: ,,groep 12". 

In den derden regel vervallen de woorden : 
,,plaatsing of". 

Art. 7. In de plaats van "groep 24" wordt 
gelezen: ,,groep 13" . 

Art. 8. Eerste lid. In de plaats van "groep 25" 
wordt gelezen: ,,groep 14". 

Art .. 9. Eerste lid. In de plaats van "groep 26" 
wordt gelezen: ,,groep 15". 

Art. 10. Eerste lid. H et gedeelte, luidende: 
,, , en behoudens het bepaalde in art. 12, derde 
lid" vervalt. In de plaats van "groep 27" wordt 
gelezen : ,,groep 16" . 

Tweede lid. In de plaats van "groep 27" 
wordt gelezen: ,,groep 16". 

Art. 12. Derrie lid. Dit lid, zoomede het ter 
zijde geplaatste onderwerp, vervalt . 

LIJST A. 
Kolom I. In het hoofd wordt in de plaats 

van "groepen l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 
23 en 25" gelezen: ,,groepen l, 2, 3, 4, 6, 12 
en 14" . 

Kolom Il. In het hoofd wordt in de plaats 
van "ingeschrevenen bij de militie. dienstplich
tigen bij den landstorm" gelezen: ,,ingeschre
venen voor den dienstplicht". 

Achter 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 en 17 wordt in de plaats van "Zeemilitie" 
gelezen: ,,Zeemacht". 

De nummers 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
en 27 met het daarachter gestelde vervallen. 

Kolom III. In het hoofd wordt in de plaats 
van ,,~roepen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
en 20' gelezen: ,,groepen 8, 9, 10 en 11". 

Onder N°. 14 wordt in de plaats van "groepen 
12, 13, 14, 16 en 18" gelezen : ,,groepen 8 en 9" 
en in plaats van "groepen 15, 17, 19 en 20" 
gelezen : ,,groepen 10 en 11". 

Onder N°. 20 wordt in de plaats van "groepen 
14 en 17" gelezen : ,,groep 9"; in de plaats 
van "groepen 12, 13, 16 en 18" gelezen : ,,groep 
8" ; in de plaats van "groep 15" gelezen : 
"groef 10" , en in de plaats van "groepen 19 
en 20 ' gelezen : ,,groep 11 " . 

Onder N°. 21 vervalt punt 2 en worden de 
punten 3, 4 en 5 achtereenvolgens genummerd : 
2, 3 en 4. In êle plaats van "groep 14" wordt 
gelezen : ,,groep 9" ; in de plaats van "groepen 
12, 13, 16 en 18" gelezen : ,,groep 8" ; in de 
plaats van "groep 15" gelezen: ,,groep 10"; 
in de plaats van "groepen 19 en 20" gelezen: 
,,groep 11"; en in de plaats van "groepen 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19 en 20" gelezen : ,,groepen 
8, 9, 10 en 11" . 

Onder N°. 22 wordt in de plaats van "de 
groepen 14 en 17" gelezen : ,,groep 9" ; in de 
plaats van "groepen 12, 13, 16 en 18" gelezen : 
"groep 8"; en in de plaats van "groepen 19 
en 20" gelezen: ,,groep 11" . Punt 3 vervalt 
en punt 4 wordt genummerd : ,,3". 

Onder N°. 38 wordt in de plaats van "groepen 

14, 15, 17, 19 en 20" gelezen: ,,groepen 9, 10 
en 11". 

LIJST B. 
Kolom I. Onder N°. 127 wordt in hetgeen 

voorkomt onder 1°. in de plaats van "adel
borsten bij de Koninklijke Marine" gelezen : 

adelborsten voor den zeedienst en voor het 
korps mariniers" en wordt onder 2°. in de 
plaats van officieren-machinist" gelezen : 

officieren van" den marine-stoomvaartdienst" . 
" Kolom II. Onder N°. 14 wordt in hetgeen 
voorkomt onder A in de plaats van "adelborsten 
bij de Koninklijke Marine" gelezen : ,,adel
borsten voor den zeedienst en voor het korps 
mariniers''. 

In de plaats van hetgeen onder dit nummer 
onder B voorkomt vóór de dubbele punt wordt 
gelezen: ,,voor machirristen boven den rang 
van adjudant-onderofficier, adelborsten voor 
den Stoomvaartdienst, onderofficieren-machi 
rrist en stokers bij de Koninklijke Marine, de 
overeenkomstige categorieën der Koninklijke 
Marine-Reserve en de ambachtslieden, waar
onder te verstaan : monteurs, geschutmakers, 
torpedomakers, vliegtuigmakers, timmerlieden, 
schoenmakers, kleermakers en scheerders" . 

De noot, behoorende bij bedoeld punt B, 
vervalt. 

In hetgeen onder dit nummer on~er D voo:
komt wordt in de plaats van "ad~p1rant-adm1 -
nistrateurs" gelezen : ,,adelborsten voor de 
administratie". 

Oncle1· N°. 18 wordt in deJ>laats van hetg~en 
voorkomt na "betrekkingen g~lez~n: ,,offic_1er
vlieger, officier van de KonmkliJke Marme
Reserve, adelborst voor den zeedienst, voor het 
korps mariniers en voor den Stoomvaartdienst, 
(licht-)matroos, marinier, (leerling-)onderoffi
cier-machinist, officier van gezondheid, student 
voor den geneeskundigen dienst.". 

2. Voor den dienstplicht inges~hreven pe:• 
sonen, die vóór de inwerkingtredmg van dit 
be.q]uit op grond van d":_nummers 19 tot e~ _m1:t 
27 in kolom II van hJst A van het l\'hhtair 
Keuringsreglement minder geschikt zijn ver
klaard voor de infanterie, worden niet uit hoofde 
van het vervallen dier nummers nader onge- · 
schikt verklaard voor den militairen dienst, 
tenzij het gebrek, dat de mind~r-geschikt
verklaring tot gevolg heeft gehad, 1s verergerd 
of andere gebreken of ziekten zijn opgetreden 
en deze omstandigheid tot ongeschiktverklaring 
voor den dienst moet leiden. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine __ en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw z1Jn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staat8blad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrüt zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van 
Koloniën en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister -van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister vcin Marine a. i., LAMBOOY. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 26 Febr. 1927.) 
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22 Febrnari 1927. BESLUIT tot vervroeging in 
1927 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikPl 1 der wet van 23 ,Tuli 1908 (Staats• 
blad . n°. 236). S. 36. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voórdracbt van Onzen l\1inister van 

Binnenlanrlsche Zaken en Landbouw ,,an 19 
Februari 1927, n°. 1279, a{deeling Binnen• 
lanrlsch Bestuur ; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165), gew\izigd bij de wet. van 22 Maart 1922 
(Staat8blad n°. 130) ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1927 de vervroeging met 

een uu r van den wet-telijken tijd, be<1oeld in 
artikel 1 dP.r wet van 23 Juli 1908 /Staatshlad 
n°. 236), zal aanvangen den vijft.iend.en Mei en 
zal eincügen den tweeden October. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbonw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en in de Neder. 
land.~che Staa.!scourant zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 22sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De .illinister van Binnenlandsche Zi,ken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 25 Fe!Jr. 1027 .') 

22 Februari 1927. BESLUIT tot nadere vast. 
st-elling ,an een model voor gezondheids. 
brieven ten behoeve van uitgaande zee• 
schepen, met intrekking van het Koninklijk 
besluit van 25 April 1876 (Staatsblad 
n°. 74). S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat de modPllen van de Ge• 

zondheidsbrieven t,en behoeve van uitgaande 
zeeschepen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 25 April 1876 (Staat8bla.d n°. 74) wijziging 
behoeven; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Hapdel en Nijverheid van 15 December 
1926, n°. 1857 H, afdeeling Volksgezondheicl ; 

Den .Raad van State gehoord (ad,ies van 
8 Februari Hl27, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi• 
nist-er van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
17 Februari 1927, n°. 443 H, afdeeling Volks• 
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. De Gezondheidsbrieven t en behoeve 

van uitgaande zeeschepen worden afgegeven 
door het gemeentebestuur van de plaats, van 
waar de schepen naar het buitenland vertrekken. 

Die Gezondheidsbrieven worden ingericht 
volgens het bij dit besluit behoorende model. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den lsten Mei 1927, op welk tijdstip het 
besluit van 25 April 1876 (Staatsblad n°. 74) 
vervalt. 

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

Het Loo, den 22sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De .illinisler van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Ui'.tgeg. 7 Maart 1027,) 

MODEL. 

GEZONDHEIDSPAS. 
Wapen der Gemeente. 

De ondergeteekende _______ ver• 
klaart, dat gedurende het verblijf in de haven 
van -----····- van het S.S. ·····•··········-•·-···-····--
varende onder ______ vlag, gezagvoerder 

in die haven geen ge
vallen voorkwamen van pest, cholera of gele 
koorts, als bedoeld in Hoofdstuk I, afdeeling II, 
artikel 7, alinea 2 van de Tnternationale Sani• 
taire Conventie, gesloten te Parijs, op 17 J anuari 
1912. 

De burgemeester van ·-··-

CERTIFICAT DE SANTÉ. 
Wapen der Gemeente. 

Je soussigné _______ déclare, que 
pendant la station dans le port de ____ _ 
du navire ______ battant pavillon 

capitaine ______ il ne 
s'est produit dans ce port aucun cas de peste, 
de choléra ou. de fièvre jaune, visés par Ie 
l er chapitre, 2ième section, article 7, 2ième 
alinéa de la Convention Sanitaire Internationale 
de Paris du 17 janvier 1912. 

Le bourgmestre de _______ _ 

GESUNDHEITSSCHEIN. 
Wapen der Gemeente. 

Der Unterzeichnete _ ............................................... erklärt, 
dasz während des Aufenthaltes im Hafen von 
______ des Dampfers ______ UTI· 

ter _____ Flagge, Kapitän _____ _ 
im genannten Hafen keine Fälle statt fanden 
von Pest, Cholera oder Gelbfieber, genannt 
im I. Kapittel, Abteilung Il, Artikel 7, Absatz 2, 
der Internationalen Sanitären Konvention, ah• 
geschlossen in Paris, am 17ten J anuar 1912. 

Der Bürgermeister von ______ _ 

BILL OF HEALTH. 
Wapen der Gemeente. 

The undersigned _______ hercby 
certifies, that during the stay in the port of 

.... of the S.S. _____ sailing 
under ········- ........................ flag, master ------, 
no cases of plague, cholera or yellow feve r, as 
indicated in chapter I, part IT, article 7, section 
2 of the International Sanitary Convention of 
Paris of 17th January 1912, occurred in that 
port. 

The burgomaster of 
Behoort bij Koninklijk besluit van 22 F e• 

bruari 1927 (Staatsblad n°. 37). 
Mij bekend, 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

22 Februari 1927. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den Raad der gemeente 
Simpelveld d.d. 26 Januari 1927, waarbij 
aan J. Andriolo aldaar een bouwvergunning 
is verleend. S. 38. 

Geschorst tot l September J 927. 

7• 
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22 Februari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 14 September 
1921 (Staatsblad n°. 1057) tot vasts telling 
van een algemeenen maat regel van bestuur 
a!s bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 
September 1924 (Staatsblad n°. 450). S. 39. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 November 
1926, n°. 2823, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien art ikel 4, eerste lid , der Ongevallenwet 
1921; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
11 J anuari 1927, n°. 8) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 F ebrua ri 1927, n°. 
350, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevo11den en verstaan : 
t e wijzigen Ons besluit van 14 September 

1921 (S taatdblad n°. 1057), zooals dat laatst elijk 
is gewijzigd bij Ons besluit van 16 September 
1924 (Staatsblad n°. 450) en te bepalen als 
volgt: 

E enig artike!,. 

Art ikel 1 van Ons vorenaangehaald gewijzigd 
besluit van 14 September 1921 (Staa!sblad n°. 
1057) wordt als volgt gelezen: 

De natuurlijke of rechtspersoon, welke door 
in zijn dienst zijnde personen de onder cijfers 
I - I X van dit artike l aangegeven werkzaam
heden doet verrichten, wordt in de daarbij 
vermelde gevallen geacht ten aanzien dier 
werkzaamheden in een afzonderlijkeonderneming 
een verzekeringsplichtig bedrijf uit t e oefenen, 
namelijk: 

I. Werkzaamheden, verbonden aan het 
maken, vernieuwen, herstellen of sloopen van 
fabrieksgebouwen, werk- en bergplaatsen, kan
toorgebouwen en alle andere bouwwerken en 
getimmerten, schepen, kanalen, vaarten, slui
zen, havens, dokkeu, bruggen, dijken of andere 
water - of grondwerken, wegen, spoor- en tram
wegen, het verrichten van opruimingswerken, 
het vervenen, het plaatsen, leggen, herstellen, 
onderzoeken of wegnemen van buisleidingen en 
electrische geleidingen, voor zoover deze werk
zaamheden door werkgevers in een vcrzekerinf!s
plicht ige onderneming ten behoeve dier onder
nemmg in eigen beheer wor·den uitgevoerd en 
niet gerekend kunnen worden te behooren tot de 
llewone bedrijfsuitoefening, indien aannemelijk 
rs, dat daarvoo.r ten minste 500 gulden werkelijk 
loon zal worden uitbetaald. 

IJ. \Verkzaamheden, verbonden aan het 
monteeren, demonteeren en sloopen van ma
chines, drijfwerk, toestellen, ijzerconstructies, 
stoomketels en werkzaam.beden, verbonden aan 
verhuizingen van bedrijfsinvent-arissen , voor 
zoover deze door werkgevers in een verzekerings
plichtige onderneming ten behoeve dier onder
neming in eigen beheer worden uitgevoerd en 
niot gerekend kunnen worden te behooren tot 
de géwone bedrijfsuitoefening, indien aanne
melijk is, dat daarvoor ten minste 500 gulden 
werkelijk loon zal worden uitbetaald. 

III. Werkzaamheden, verbonden aan het 
maken, vernieuwen, herstellen, onderhouden 
of sloopen van fabr ieksgebouwen, werk- en 
bergplaatsen, kantoorgebouwen en alle andere 

bouwwerken, getimmerten en inboedels. sche
pen, kanalen, vaarten, sluizen, havens, dokken, 
bruggen, dijken of andere water- of grond
werken, wegen, spoor- en tramwegen, het ve r
richten van opruimingswerken, het vervenen, 
het plaat sen, leggen, herstellen, onderzopken of 
wegnemen van buisleidingen en electrische ge
leidingen, door nat uurlijke of r 0 chtspers?nen 
anders dan ten behoeve eoner verzekermgs
plichtige onderneming in eigen beheer uitge
voerd, indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden ten minste 500 gulden werkelijk 
loon is of zal worden verdiend binnen een tijd
vak van fl maanden of daarvoor t en minst e op 
50 verschillende dagen binnen een t ijdvak van 
6 maanden een of meer arbeiders in loondierL~t 
zullen zijn of reeds geweest zijn. 

Illa. Werkzaamheden, verbonden aan het 
monteeren, demonteeren en sloopen van ma 
chines, drijfwerk, toestellen, ij zercomtructies en 
stoomketels door natuurlijke of rechtspersonen, 
anders dan ten behoeve eener verzekering -
plicbt ige onderneming in eigen beheer uitge
voerd, indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden ten minste 500 gulden werkelij k 
loon is of zal worden verdiend binnen een tijdvak 
van 6 maanden , of daarvoor ten minste 50 
verschillende dagen binnen een tijdvak van 
6 maanden één of meer arbeiders in loondienst 
zullen zijn of reeds geweest zijn. 

IV. Werkzaamheden, verbonden aa.n het 
houden van stoommachines, stoomketels, mo
toren, motorrijtuigen, vliegtuigen, motorbooten, 
stoombooten, pleiziervaartuigen, centrale ver
warming, liften, verlichtings- en watervoor
zieningstoestellen, inrichtingen voor waterl::e
maling en paarden en rijtuigen, een en ander 
niet dienende voor de uitoefening van eenig 
bedrijf, indien aannemelijk is, dat voor <lie 
werkzaamheden ten ..ninste 500 gulden werkelijk 
loon is of zal worden verdiend binnen een tijd
vak van 6 maanden of daarvoor op ten minste 
50 verschillende dagen binnen een tijdvak van 
6 maanden één of meer werklieden in loondienst 
zullen zijn of reeds geweest zijn. 

V. Werkzaamheden, verbonden aan bet 
lossen van vaartuigen en voertuigen, het wegen, 
moten, stapelen, vervoeren, wegbeq~cn of be
waken van goederen, het bakken, malen, slach
ten van dieren, smelten van vet, zouten van 
huiden, vervaardigen van kleederen en schoe
nen, wasschen van lijf- en huishoudgoed, het 
houden of exploiteeren van ziekenhuizen, krank
zinnigengestichten, sanatoria, inrichtingen voor 
medico-mechanische behandeling, bad - en 
zwem:.nrichtingen, winkels, keukens en inrich
tingen, waar eet- en drinkwaren genuttigd 
kunnen worden en aan het honden van dier
gaarden of plantentuinen, verricht door arbei
ders in dienst van een coöperatieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vcreeniging of 
stichting, indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden ten minste 500 gulden werkelijk 
loon is of zal worden uitbetaald binnen een 
tijdvak van 6 maanden en voor zoover de 
vereeniging niet reeds geacht kan worden een 
bedrijf uit te oefenen in eene onderneming. 

VI. Werkzaamheden, verbonden aan het 
houden van sportterreinen, -gebouwen of 
-lokalen, ijsbanen en begraafplaatsen, voor 
zoover deze betreffen het bedienen van kracht
werktuigen of stoomtoestellen, het verplaatsen 
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van grond, het verrichten van timmerwerk of 
metselwerk, het maken en herstellen van om
rasteringen, het schoonmaken van gebouwen, 
terreinen, lokalen en voorwerpen en het ver
zorgen van ijsvlakten, indien aannemelijk is, 
dat voor die werkzaamheden ten minste 500 
gulden werkelijk loon is of zal worden uitbetaald 
binnen een tijdvak van 6 maanden. 

VII. Werkzaamheden, verbonden aan het 
houden van laboratoria, onverschillig met welk 
doel deze worden geëxploiteerd, voor zoover 
hiervoor niet reeds ingevolge de bepalingen der 
Ongevallenwet 1921 verzekeringsplicht bestaat. 

VIII. Werkzaamheden, verbonden aan het 
bewerken, verwerken en schilderen van hout, 
metaal, steen, riet, aardewerk, glas, leder, hui
den, geweven stoffen, het weven, binden, druk
ken, stucadooren, het verrichten van practische 
oefeningen in den mijnbouw ten behoeve van 
het onderwijs in : 

a. scholen voor een ambacht of handwerk; 
b. scholen voor nijverheid, nijverheidskunst 

en kunstambacht, geëxploiteerd door natuur
lijke of rechtspersonen, voor zoover hiervoor 
niet reeds ingevolge de bepalingen der Ongeval
lenwet 1921 verzekeringsplicht bestaat. 

VIIIa. Werkzaamheden, verbonden aan het 
schoonmaken van kerken, gestichten, scholen, 
musea, bibliotheken, leesinrichtingen en ver
gaderlokalen van vereenigingen. 

IX. Werkzaamheden, dienende voor werk
verschaffing, welke als bedrijf in den algemecnen 
maatregel van bestuur t er ujtvoering van 
artikel 29 der Ongevallenwet 1921 hoogcr zijn 
of geacht worden te zijn ingedeeld dan in ge
varenklasse 3. 

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

Het Loo, den 22sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 10 Maart 1927.) 

22 Februari 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 20 Maart 1923 
(Staatsblad n°. !04), tot vastqt.elling van 
een algemeenen maatregel van bestu ar als 
bedoelcl in at tikel 4, eerste lid, der Land
en Tuinbouwo~~~vallenwet 1922. S. 40. 

WIJ WILHELMll'IA, ENZ. 
Op · de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid rnn 25 November 
1926, n°. 2823, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 4, eerste lid, der Land- en 
Tuinbouwoncrevallenwet 1922 ; 

Den RaaÏ van State gehoord (advies van 
Il Januui 1227, n°. 8); 

Gelet oµ het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Februari 1927, n°. 
350, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben go dgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 20 Maart 1923 

(Staatsblad n°. 104) en te bepalen als volgt : 
Eenig artilre!. 

A.i:tikel l van. Ons voi:cnaangehaald besluit 
,an 20 Maart 1923 (Staatsblad n°. 104) wordt 
als volgt gelezen ; 

"De natuurlijke of rechtspersoon, welke door 
in zijn dienRt zijnde personen de navolgende 
werkzaamheden doet verrichten, wordt in de 
daarbij vermelde gevallen geacht ten aanzien 
dier werkzaamheden in een afzonderlijke onder
neming een verzekeringsplichtig bedrijf uit te 
oefenen, namelijk : 

Werkzaamheden, verbonden aan het snoeien 
en vellen van hoornen, het vervoeren van 
boomen of takken, tuingrond, grint, bladaarde 
of mest, het maaien van gras, het plukken van 
boomvruchten, het omgaan met en het ver
voeren van paarden en vee, het bedienen van 
land- of tuinbouwmanhines, het iasen van wild 
en het vangen van sc-hadelijk gedierte, het a{
uraven van terpen, het ontginnen van land, 
~et, aanle~g,m van tuinen en plantsoenen, het 
schoonmaKen van s!ooten. het uitsteken van 
greppels en de bemesting van het land, anders 
dan ten behoeve van een verzekeringsplir htige 
onderneming, indien füillnvmelijk is, dat voor 
die werkzaamhc·den hetzij ieder op zichzelf 
beschouwd of samengevoegd linnen een tijdvak 
van zes maanden op ten minste 50 dagen arbeid 
in loondienst is of zal worden verricht, of voor 
die wcrkzaa,mhcden binnen een tijdvak VBJl. 
een jaar ten min,te f 300 werkelijk loon is of 
zal worden verdiend.". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belaet met de uitvoering van dit besluit, 
dat ;n het 8taa1,sblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het L<;o, den 22sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 10 :Maart 1927.) 

22 Februari 1927. BESLUIT tot vaststelling 
van bepalingen als bedo~ld in artikel 1 
der wet van 26 April 1884 (Staat~blad 
n°. 80), laat~telijk gew ij zigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (&aatsblad n°. 30 ), tot vast
st,elline: van bmtengewone maatregelen tot 
afwending van eemge besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat bet, wege11s het voorkomen 

van pest en andere besmet telijke ziekten in 
enkele plaatsen in het buitenland, noodzakelijk 
is bepalingen vast te stellen, bedoeld. in art-ikel 1 
der wet van 26 April 1884 (Staa!sllatl n°. 80), 
laatstelijk gewijzigrl bij de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 308), tot vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uit, 
breiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 December 
1926, 11°. 1930 H, afdeeling Volksgezondheid, en 
van Onzen ll'linister van Financ,ën van 27 De
cember 1926, afdeeling Invoerrechten, n°. 99 ; 

Gelet op Ons besluit van 16 Februari 1926 
(Staa•sblad n°. 31); 

Den Raad van State gehoord /advies van 
1 Februan 1927, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapfort. van Onzen Mi
nister van Arbeid, Hande, en Nijverheid van 
14 Februari 1927, n°. 389 H, Afdeel ing Volk~-
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gezondheid, en van Onzen .Minister van Finan
ciën van 19 Februari 1927, n°. 93, afdeeling 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te befalen: 
Art. . In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf. en beddegoed, zijn verboden nit landen of 
pÏaatsen door Ü'lze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Finaudën aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens tenminste 
éé.n dag, vé.órdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanw\jzingen te verandere'l, zoo dikw\11s de 
omstandigheden dit gedoogcn of noodig ma,ken, 
alsmede te bepalen of en in hoeverre de bagages, 
door reizigers medegebracht, onder het, verbod 
zijn begrepen. De beschikkingen over deze 
onderwerpen worden ook in de Nederlandse/ze 
Staatscourant geplaatst. . 

2. Heeft het verbod afwendmg van de 
Aziatische cholera of van pest ten doel, dan 
gedragen zich Onze voornoemde Ministers bij 
aanwijzingen betreffende den in- en doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 17 
Januari 1912 te Parijs g<'sloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde intt,rnationale sanitaire overeenkomst, 
na.ar de bepalingen van die overeenkomst. 

3. Met het opSJJOren van de overtredingen 
vaTJ de wet van 26 April 188!1- (Staatsblad n°. 80), 
laat,stelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1!!25 
(Staatsblad n°. :108), en van dit besluit zijn, 
behalve de ambtenareri en beambten, daartoe 
in artikel 6 dier wet aangewezen, mede belast 
de geneeskundigen, die ingevolge het bepaalde 
in a rtikel 7, l ste lid, dP.r wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), laa tstelijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. l 35) tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende 
schepen, door Ons voor het in artikel 7 bedoelde 
gezondheidsonderzoek zijn aangewezen. 

4. Dit beshût, dat gedurende l jaar van 
kracht blijft,, treedt in werking met ingang van 
14 April 1927. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, da t in het Staatsblad 
zal worden geplaatat en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten F ebruari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTED!AKER DE BRUÏNE. 
De M inister van F inanriën, DE GEER. 

( Uitgeg. 10 Maart 1927.) 

22 Februari 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
- Art. 13 la.at niet t oe, rekening. t e hou~en 

met den wensch der ouders ePz. om kin
deren onderwijs aan eene bepaalde openbare 
school te doen genieten. 

WIJ WILilELl\1INA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld do~r 

J. Heidinga te Wassenaar, tegen het J>eslmt 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 28 
September /9 October 1926 n°. 2190 B (4• afd.) 
G. S. n°. 39, waarbij ongegrond is verklaard 

zijn beroep tegen het beslui t van den Raad van 
Wassenaar van 21 Juli 1926 tot afwijzende be
schikking op zijn verzoek om tegemoetkoming 
uit de gemeentekas ingevolge art. 13, eers te 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, in de kosten, 
verbonden aan het doen bezoeken door zijne 
kinderen van de openbare lagere school n°. l 
aan de Zijllaan aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 2 
Februari 1927 n°. 110; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Februari 1927 n°. 1294 afd. L. 0 . A.; 

0. dat de Raad der gemeente " ' a senaa.r 
bij zijn be luit van 21 Juli 1926 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van J·. Heid.inga aldaar, 
om tegemoetkoming uit de gemeentekas inge
volge art. 13, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 in de kosten verbonden aan het doen be
zoeken door zijne kinderen van de openbare 
lagere school n°. l aan de Zijllaan, aldaar; dat, 
nadat J. Heidinga daartegen bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 28 eptember 1926 G. . 
no. 39 h et genoemde raadsbesluit heeft gehand
haafd, uit overweging, dat de Raad de aan
vrage van den appellant heeft afgewezen, om
dat binnen een afstand van 4 K.M. van appel
lants woning eene school van de door hem ge
wenschte richting aanwezig en voor zijn kin
deren toegankelijk is, t erwijl de appellant in 
beroep daar tegen aanvoert, dat het onderwijs 
aan de door den Raad bedo1Jlde openbare school, 
namelijk de openbare lagere chool n°. 2, een 
meer of minder Katholiek karakter draagt ; 
dat ingevolge art. 42 der Lager-Onderwijswet 
1920 het onderwijs aan de openbare lagere 
scholen moet worden gegeven met onthouding 
van al wat trijdig is met den eerbied, ver
schuldigd aan de godsdienstige begrippen van 
andersdenkenden ; dat derhalve met den Raad 
der gemeente Wassenaar moet worden aange
nomen, dat aan de openbare lagere school n°. 2 
aldaar onderwjjs wordt gegeven in den zin als 
door den appellant gevraagd ; 

dat van dit besluit van Ged. taten J. Hei
dinga bij Ons in beroep is geko,nen, aanvoeren_de, 
dat hij het ongewenscht acht, dat de opvoeding 
van zijne kinderen onder leiding en te midden 
van Roomsch-Katholieken zal plaats hebben ; 
dat als vaststaande kan worden aangenomen, 
dat de openbare lagere school n°. 2 een_Roomsch 
Katholiek karakter draagt; dat h1J daarom 
verlangt zijne kinderen naar de openbare lagere 
school n°. 1 te zenden; 

0 . dat de ap_pellant steun verlangt voor het 
vervoer van zijne kinderen naar de openbare 
lagere school n°. 1 te Wassenaar; dat dus het 
openbaar onderwijs is aan te merken als het 
door den appellant gewenschte onderwijs in 
den zin van het eerste lid van art. 13 der Lager
Onderwij wet 1920, welk wetsvoorschrift niet 
toelaat, dat ten deze rekening wordt ge
houden met den wenscb om kinderen onderwijs 
aan eene bepaalde open bare· school te doen 
genieten ; da t blij kens de overgelegde stukken 
in de genoemde gemeente binnen den afstand 
van 4 K .M. van appellants woning de voor zijne 
kinderen t oegankelijke openbare lagere school 
n°. 2 is gelegen; dat mitsdien niet voldaan is 
aan den in vorenvermelde wetsbepaling ge-
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stelden eisch, dat de woning der kinderen meer 
dan 4 K.M. moet zijn verwijderd van eene voor 
hen toegankelijke school voor gewoon ( of voor 
uitgebreid) lager onderwijs, waar het door de 
ouders gewenschte onderwijs wordt gegeven ; 
dat op grond hiervan de appellant niet voor den 
gevraagden steun in aanmerking komt ; 

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 .) 

22 Februari 1927. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Kweekelingen zijn ambtenaren in den 
zin van den pensioenwet 1922. - De tijd, 
vóór 1 Juli 1922 als kweekeling doorge
bracht, kan krachtens art. 134 dier wet 
voor pensioen worden ingekocht. 

De Centrale Raad van Beroep ; 
Gezien de stukken enz. ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat verweerder (den Pensioenraad. Red.) 

bij beslissing van 28 Augustus 1924 aan de 
gemeente L. heeft meegedeeld, dat bij de rege
ling van het pensioen van J. M. S., gewezen 
onderwijzer aan de openbare lagere school , 
als diensttijd in aanmerking komen de tijdvak
ken van 14 November 1887 t /m 30 September 
1890, 1 Januari 1891 t /m 10 Augustus 1891 
en 16 October 1891 t /m 14 Maart 1892, geduren
de welke tijdvakken J. M. S. kweekeling hij het 
openbaar lager onderwijs te L. was, onder 
bepaling van de inkoopsom voor de gemeente 
L. op f 333; 

0. dat de gemeente L . tegen voormelde be
s lissing een bezwaarschrift heeft ingediend ten 
hetooge, dat een kweekeling bij het open baar 
lager onderwijs niet is aan te merken als een 
ambtenaar in den zin der pensioenwet 1922, 
welke meerring de gemeente aldus motiveert : 

Volgens art. 3 der wet worden onder ambte
naren verstaan allen die, 

a. benoemd zijn door het daartoe bevoegd 
gezag van Rijk, provincie, gemeente, water
schap, veenschap of veenpolder, 

b. een betrekking bekleeden, . 
c. waaraan een wedde is verbonden uit de 

inkomsten van één of meer dier lichamen. 
Ten aanz ien van sub a zij verwezen naar art. 

191 der lager-onderwijswet 1920, j0 • art. 8 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs van 
1878, op grond van welke bepalingen : ,,jonge
lieden van beiderlei kunne in de school mogen 
worden toegelaten onder bepaalde voorwaarden 
met name, dat zij tot geen werkz.i,amheden in 
de school gebezigd worden dan de zoodanige. 
welke zij onder het toezicht en de leiding van 
een in hetzelfde schoolvertrek aanwezigen 
bevoegde verrichten". 

Uit art. 9 der wet van 1878 blijkt voorts, dat 
de toelating tot de school van den kweekeling 
geschiedt door het hoofd der school. 

Uit een en ander volgt, dat van een "aanstel
ling vafl de kweekeling door het bevoegd gezag" 
geen sprake is. Volgens art . 145 der gemeente
wet toch benoemt en ontslaat de gemeenteraad 
alle gemeente-ambtenaren en bedienden, wier 
benoeming niet bij deze wet of de plaatselijke 

verordeningen aan anderen is opgedragen. Nu 
is een dergelijke overdracht van het benoemings
recht nergens geregeld, zoodat, waren de 
kweekelingen "gemeente-ambtenaren of be
dienden" het benoemingrecht aan den Raad 
zou behooren. Volgens tal van uitspraken is 
echter reeds meermalen beslist, dat de gemeen
teraad, omtrent de benoeming (toelating) van 
kweekeliugen geen enkele bevoegdheid heeft. 

Sedert de wet van 1878 is de kweekeling geen 
"onderwijskracht" meer, de kweekeling wordt 
eenvoudiz in de school geduld, toegelaten 
voor eigen practische vorming. 

De vraag of de kweekeling een "betrekking" 
bekleedt (zie hiervoor sub b) moet ontkennend 
worden beantwoord, omdat zooals uit het 
voorafgaande reeds volgt, iemand die in de 
school wordt toegelaten zonder een bepaalde 
onderwijstaak, doch uitsluitend om zich prac
tisch te bekwamen voor de eerlang te vervullen 
betrekking van onderwijzer, niet een "betrek
king vervult" do h opleiding geniet. 

Ten slotte moet worden nagegaan of de 
kweekeling een "wedde" geniet (zie sub c). 
Ons college is van oordeel, dat slechts dan van 
wedde kan worden gesproken, indien arbeid 
wordt verricht. Nu kan het practisch oefenen 
voor een later te vervullen betrekking nimmer 
als arbeid worden aangemerkt. Uit de omstan
digheid, dat aan de kweekelingen, die in het 
bezi~ zijn van de akte bedoeld bij art. 77a der 
lageronderwijswet 1878, een "toelage" kan 
worden verleend van f 150 tot f 200 volgt 
evenmin, dat door de kweekelingen arbeid 
wordt verricht. 

Deze toelage wordt slechts toegekend om de 
kweekelingen met onderwijs-bevoegdheid zoo
veel mogelijk te binden aan de gemeente, ten 
einde bij eventueele vacature wegens ziekte of 
ontstentenis van onderwijzers, aan welke open
bare lagere school in deze gemeente ook, 
reservekrachten ter beschikking t e hebben. Bij 
het vervullen van deze vacature ontvangt de 
betrokkene een aanstelling als tijdelijk onder
wijzer. 

Overigens wordt de toelage toegekend zonder 
dat de gemeente daartoe eenigermate verplicht 
is en berust geheel op goedgunstigheid, zoodat 
de toelage ten allen tijde kan worden ingetrok
ken . 

0 . dat verweerder naar aanleiding van dit 
bezwaarschrift een nadere beslissing dd. 1 Sep
tember 1926 heeft gegeven, waarbij het be
zwaar ongegrond verklaard werd ; 

0. dat bij deze beslissing overwogen .wordt : 
ad a. dat krachtens art. 8 der lager-onderwijs

wet van 1878 het hoofd der school bevoegd was 
kweekelingen tot zijn school toe te laten ; 

dat een op dat artikel steunende toelating 
door het schoolhoofd van een kweekeling voor 
de toepassing van de pensioenwet 1922 het 
karakter draagt van een. benoeming door het 
daartoe bevoegd gezag ; 

dat S. niet heeft kunnen overleggen de hem 
door het betrokken schoolhoofd uitgereikte 
bewijzen van toelating als kweekeling, noch ook 
een in art. 133, derde lid der pensioenwet 1922 
bedoelde verklaring van dat schoolhoofd ; 

dat hij echter heeft overgelegd een verklaring 
van Burgemeester en Wethouders van L . d.d. 
28 October 1922, d~t hij "van af 14 November 
1887 tot en met 30 September 1890, van 
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1 Januari 1891 tot en met 10 Augustus 1891 
en van 16 October 1801 tot en met 14 Maart 
1892 als kweekeling b~j het openbaar Jager 
onderwijs in tijdelijken dienst der gemeente L. 
is geweest" ; 

dat Burgemeester en ,vethouders later heb
ben medegedeeld, dat de woorden "in tijdelijken 
dienst der gemeente L. is geweest" ten onrechte 
in die verklaring werden opgenomen en dat 
daarvoor gelezen moet worden : ,,in de school 
is toegelaten" ; 

dat zij voorts hebben medegedeeld, dat re
clamant in genoemde tijdvakken als kweeke
ling bij het openbaar lager onderwijs in het 
genot is geweest van een toelage uit de ge
meentekas; 

dat. dus volgens hunne verklaring, aangevu ld 
door laatstgenoemde mededeeling, S. krachtens 
een toelating van het schoolhoofd gedurende 
de genoemde tijdvakken met een toelage uit 
de gemeentelijke inkomsten als kweekeling 
werkzaam is gewee~t ; 

dat die verklaring derhalve beteekent, dat 
S. gedurende die tijdvakken ambtenaar in den 
zin der pensioenwet l 922 geweest is ; 

dat ziJ, als het meerdere, het in art. l 33, 
derde lid dier wet bedoelde mindere - ,,dat het 
de bedoeling is geweest" S. gedurende die 
tijdvakken "als ambtenaar" in den zin dier 
wet "werkzaam te doen zijn" - omvat; 

dat zij, waar het schoolhoofd een verklaring, 
bedoeld in het derde lid van dat artikel, niet 
heeft kunnen afgeven, als een zoodanige ver
klaring van de hoogere autoriteit, ingevolge 
die bepaling, als aanstelling moet worden 
aanvaard; 

ad b. dat onjuist is reclamante's ontkennend 
antwoord op de vraag of S. als kweekeling een 
betrekking bekleedde ; 

dat de lager-onderwijswet van 1878 den 
kweekeling het karakter van zelfstandige 
leerkracht, dat hij onder de lager-onderwijswet 
van 1857 had, ontnomen heeft ; 

dat echter ook onder de werking van eerst
genoemde wet de kweekelingen in de school 
toegelaten werden niet alleen om zich practisch 
te bekwamen, maar ook ter aanvulling en 
versterking van het onderwijzerspersoneel; 

dat dit is vastgelegd in de Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der 
Tweede Kamer omtrent het ontwerp dier wet 
van 1878 (Gedrukte stukken Tweede Kamer 
Zitting 1877/78, 130 n°. 7), waarin de Regee
ring (blz. 8 onder "Kweekelingen") het volgende 
opmerkte: 

"De Regeering gelooft aan tweeërlei te moeten 
vastbonden. 

Vooreerst . ... . 
l'en Tweede mag de kweekeling niet worden 

geweerd, zoolang men hem ter aanvulling en 
versterking van het op andere wijze gevormd 
personeel niet ontberen kan. Een schoolregle
ment, waarin met angstvallige zorg alles wordt 

. opgesomd wat een kweekeling wel en wat hij 
niet mag doen behoort in de wet niet thuis. 
Zij bepale zich tot het uitspreken van het be
ginsel dat de kweekeling, slechts tot eigen 
oefening en niet als zelfstandige leerkracht 
aanwezig, voor de klasse niet dan onder de 
leiding en onder het rech~streeksch toezicht 
van den onderwijzer werkzaam en voorts tot 
het verrichten der eigenaardig van hem ge-

vergde diensten in de school behulpzaam wezen 
mag"; 

dat de bedoeling om de kweekelingen de 
onderwijzers te doen bijstaan ook in de be
woordingen van art. 8 der lager-onderwijswet 
van 1878, dat bepaalt dat jongelieden in de 
school als kweekeling mogen worden toegelaten 
en "aldaar behulpzaam zijn", tot uitdrukking 
is gekomen; 

dat aangezien dus de volgens dat artikel 
krachtens een toelating (benoeming) in de 
school aanwezige kweekelingen diensten bij het 
onderwijs bewezen, zij ongetwijfeld voor de 
toepassing van de pensioenwet 1922 geacht 
moeten worden als kweekeling een betrekking 
te hebben bekleed; 

ad c. dat aan de door S. vervulde betrekking 
van kweekeling in den vorm eener toelage een 
wedde uit de inkomsten der gemeente L. 
verbonden was; 

dat aangezien, naar uit het voorga-ande 
blijkt, S., als kweekeling, in de school diensten 
bewees en dus arbeid verrichtte, reclamante's 
betoog dat zijn toelage niet wedde in den zin 
der pensioenwet was, omdat hij niet arbeid 
verrichtte, onjuist is ; 

dat die toelage verleend werd om belang
hdbbende, door hem voor zijn diensten als 
kweekeling te beloonen, als reservekracht aan 
het onderwijs te binden ; 

dat zijn toelage dus een belooning voor het 
praesteeren van diensten was ; 

dat in di~ verband moge worden gewezen 
op den volgenden passus uit de Memorie van 
Toelichting tot het ontwerp der lager-onderwijs
wet van 1878 (Gedrukte Stukken, Tweede 
Kamer, Zitting 1877/78, 130, n°. 3, blz. 10): 

"Art. 44. Onder c zullen begrepen moeten 
worden alle uitgaven, die de gemeente ten 
behoeve van de opleiding van onderwijzers 
doet en dus ook de uitkeeringen ten behoeve 
van kweekelingen. 

"\Vel zullen deze geen deel meer uitmaken 
van het onderwijzend personeel, maar men 
moet ze toch als toekomstige onderwijzers 
trachten te behouden en, daar zij diensten in 
de school bewijzen, waarvoor anders andere 
hulp noodig wezen zou, blijft er alleszins reden 
bestaan om hen te beloonen en hierdoor aan 
te moedigen"; 

dat uit het hier aangehaalde duidelijk blijkt, 
dat de toelagen van krachtens genoemde wet 
in de school toegelaten kweekelingen het 
karakter van belooning droegen ; 

dat niet juist is reclamante's bewering, dat 
de toelage van S. ten allen tijde kon worden 
ingetrokken ; 

dat het genot van die toelage teunde op 
art. 9 der verordening der gemeente L. van 
11 November 1880, bepalende het getal der 
scholen voor openbaar lager onderwijs te L ., 
den omvang van het ondermjs op elke school 
den bijstand aan de hoofden der scholen te 
verleenen en de bezoldiging van het onderwij
zend personeel (Gemeenteblad 1881, n°. 3) ; 

dat volgens dat artikel ieder schoolhoofd 
jaarlijks voor iederen aan zijn school verbonden 
kweekeling f 120 ontving, onder de k,~ekelin
gen naar leeftijd en bewaamheid te verdeelen ; 

dat dus ieder in een openbare lagere school 
te L. toegelaten kweekeling aan dat artikel 
het recht ontleende op een toelage tot een niet 
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vast bedrag en die bepaling de toelage der 
kweekelingen derhalve stempelde tot een aan 
de betrekking van kweekeling vast verbonden 
inkomst; 

dat waar dus S. gedurende de tijdvakken 
van 14 November 1887 tot 1 October 1890, 
van 1 Januari tot 11 Augustus 1891 en van 
16 October 1891 tot 15 Maart 1892 krachtens 
toelating van het betrokken schoolhoofd, dus 
krachtens benoeming door het bevoegd gezag 
in den zin van art. 3 der pensioenwet 1922 als 
kweekeling bij het openbaar lager ondermjs 
werkzaam is geweest, als zoodanig een betrek
king en een wedde, beide' in den zin van dat 
artikel, bekleed, respectievelijk genoten heeft, 
derhalve ambtenaar in den zin van dat artikel 
geweest is, die tijdvakken, die niet onder de 
werking van een vroegere wet voor pensioen 
geldig waren, krachtens art. 134 der pensioen
wet 1922 voor pensioen ingekocht konden 
worden; 

dat de inkoopsom juist berekend is; 
0. dat tegen deze nadere beslissing door 

den Burgemeester der gemèente L. tijdig een 
klaagschrift is ingediend, waarbij - onder 
verwijzing naar voormeld bezwaarschrift -
vernietiging der beslissing van 28 Augustus 
1924 verzocht is, op grond, dat de kweekelingen 
bij het openbaar lager onderwijs niet als ambte
naar in den zin der pensioenwet 1922 zijn aan 
te merken; 

0. dát verweerder een contra-memorie heeft 
ingediend, luidende : 

De Centrale Raad van Beroep besliste reeds 
op 14 Juli 1925, 1924 D. n°. 82 in zake het 
klaagschrift van de gemeente G., dat de "toe
lating" van een leerling-verpleger door den 
geneesheer-directeur van het ziekenhuis voor 
de toepassing van de pensioenwet 1922 een 
benoeming is door het daartoe bevoegd gezag. 

In rechte : 
0. dat deze Raad de gronden, waarop voor

melde beslissing van 1 September 1926 berust, 
alleszins juist acht, en deze overneemt en tot 
de zijne maakt ; 

0. dat dus ongegrond zijn de bezwaren 
tegen voormelde beslissing van 28 Augustus 
1924 ingebracht; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. 

(Gem. Stem.) 

24 Februari 1927. BESLUIT tot bepaling van 
den termijn hedopld in art. 12a van het 
Koninklijk besluit van 12 Dbcember 1917 
(Staat.blad n°. 692) sedert gewijzigd, be
treffendo het gebruik van stemkisten. 
s. 42. 

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

Binnen!andrche Zaken en Landbouw va.n 21 
Februari 1927 n°. 1360, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gelet op Onze bf'Rluiten van 1 Mei 1.918 
(Staatsblad n°. 279) 6n 8 Juni 1921 (Si,aatablad 
n°. 7fi7); 

Hèbben guedgeYonden en verstaan : 
met wijziging van Ons besluit van 8 Mei 1918 

(Stantsblad n°. 286), gewijzigd bij Ons besluit 
van 8 ,Juni 1921 (Staatsblad n°. 7:17), te bepalen 
dat de termijn gedurende welken art. 12a van 

Ons besluit van 12 Dec~mber 1917 (Staatsblad 
n°. 692), sedert gewijzigd, toepassing kan -er
langen, eindigt 31 December 1927. 

Onze llfinister van Binn"nlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het, Staatsblad zal worden 
gef.laat t. 

s-Gravenhage, den 24sten Februari 192ï. 
WILHELMINA. 

De .JJ.1inister van Binnenlarvlsche Zaken 
en Landbouw, J. R. KAN. 

(Uitgeg. 3 lliaart l!l27.) 

24 Februari 1927. BEsr,urT tot wijziging va.n 
het Koninklijk besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad n°. 146), tot herziening van het 
Koninklijk besluit van 17 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 538), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninkl,ik besluit ,an 16 November 
1926 (Staatsblad n°. 377), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel 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), van welk 
gewijzigd besluit de tekst bekend gemaakt 
is bij .K.oninklijk besluit van 28 December 
1926 (Staatsblad n°. 449). S. 43. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Januari 
1927, ·1°. 96, afdeeling Arbeidersverzekering; 

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 (Staat8bla.d 
n°. 352); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15den Februari 1927," n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1927, n°. 
466, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 

a 0 • 146) tot herziening van Ons besluit van 
17 Maart 1921 (Staat.,blad n°. 538), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 16 November 1926 
( Sta,tt.sblad n°. 377), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
biJ de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid, 
der Ouderdomswet 1919 en t-0t vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij &ctikel XX van de wet van 19 Mei 
1922 (Staatsblad n°. 352), zooals dat luidt 
volgens den tekst, bekendgemaakt bij Ons 
besfoit van 28 December 1926 (Staat-blad n°. 
449) te wijzigen, en te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
In artikel 57 van Ons vorenbedoeld gewijzigd 

besluit van 17 April 1923 (Staa'8blad n°. 146) , 
zooals dat luidt vol~ens dbn tekst, bekend 
gemaakt bij Ons beshut van 28 December 1926 
(S!aatablad n°. 449) wordt tusschen het eerste 
en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

"Echter wordt de premie niet bepaald op 
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een lager bedrag dan de premie, welke voor 
een 0-jarige verschuldigd zou zijn." . 

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

's-Gravenhage, den 24sten Februa ri 1927. 
WILHELMINA. 

De Minioter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 10 Maar! 1927.) 

24 Februari 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

D e K a ntonrechter, die , na opheffing d er 
Huurcommissie door B. en W. t e Utrecht, 
terecht kennis nam van het verzoek tot 
nietigverklaring der huuropzegging, had, 
nu art. 2a der Huuropzeggingswet de volle 
taak der Huurcommissie aan den K anton
rechter opdraagt, ook moeten voldoen aan 
het verzoek om een voor de woning rede
lijken huurprijs te bepalen. - Beschikking 
in het belang der wet vernietigd. 

(Huuropz.wet artt. 1 en 2a.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, K osters, 
. Kirberger, P olak. 

Vordering van den Proc.-Geu. Noyou. 
Aan den Kantonrechter te Utrecht is, nadat 

de Huurcommissie voor de gemeente Utrecht 
was opgeheven, verzocht de vernietiging van 
eene huuropzegging en bepaling dat eene 
nieuwe huur zal zijn tot stand gekomen. 

Daarbjj is niet uitdrukkelijk verzocht be
paling van den huurprijs, maar volgens ~rt . 1 
n°. 6 der Huuropzeggingswet is die bepaling het 
recbtstreeksche gevolg van de vernietiging, 
zoodat zij ambtshalve moet worden gegeven. 

Volgens art. 2a der genoemde wet treedt de 
Kantonrechter ten aanzien van woningeu in 
eene gemeente, waarvoor eene Huurcommissie 
niet is ingesteld, in de plaats van de commissie ; 
dientengevolge is de Kantonrechter bevoegd en 
verplicht tot alles wat anders aan de Huur
commissie is opgedragen. Onder gemeente 
waarvoor een Huurcommissie niet is ingesteld, 
dient toch verstaan te worden eene gemeente 
waarvoor geen commissie best aat ; onverschillig 
is daarbij of er vroeger eene geweest is. 

De K antonrechter heeft, hoewel de vernieti
ging van de Huuropzegging uitsprekende, 
echter geweigerd den huurprijs te bepalen, uit 
overweging, dat, nu door de opheffing van de 
Huurcommissie eene vaststelling van den huur
prijs buiten partijen om met meer kan ge
schieden en dus de voorspbrift-en omtrent de 
bepaling van den huurprijs in de gemeente 
Utrecht krachteloos zijn, eene bepaling van 
dien prijs overeenkomstig die voorschriften 
niet meer mogelijk is. 

Was deze beschouwing juist, zij had den Kan
tonrechter moeten ldden tot afwijzing van het 
verzoek of het uitspreken van zijne algeheele 
onbevoegdheid. Indien de opheffing van de 
Huurcommissie de prijsbepaling onmogelijk 
maakt, dan sluit zij ook de vernietiging van 
de huuropzegging uit. Maar nu de Kantonrech
ter zich terecht i;iïet onbevoegd verklaarde tot 

de vernietiging, was het noodzakelijk gevolg 
van de bepaling van a rt. 2a dat hij alles deed 
waartoe de Huurcommiss;e bevoegd wa s, dus 
ook den huurprijs bepaalde. 

Door de beslissing is dus g;eschonden art. l, 
n°. 6, in verband met art,. 2a der Huuropzeggings
wet, weshalve ik vorder de cassatie in het be
lang der Wet van de hierbij overgelegde be
schikking van den Kantonrechter te Utrecht 
van 5 Januari 1927, gegeven op het verzoek 
van R. de J ager tot vermetiging van de op
zegging van de huur der woning, gelegen Veld
straat n°. 11 te Utrecht, voor zoover daarbij 
geweigerd is de bepR.ling van eenen huurprijs. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat voornoem de R. de J ·age,·, wonende t e 

Utrecht - in welke gemeente de huurcommissie 
is opgeheven - , zich tot den Kantonrechter 
te dier plaatse heeft gewend met het verzoek 
de hem gedane huuropzegging betreffende het 
perceel Veldstraat 11 metig te verklaren en 
hem een huurverlenging van zes maanden toe 
te st aan met bepaling van den huurprijs op 
f 3.625 per week ; 

dat de Kantonrechter in de bestreden be
schikking de huur van het bedoelde perceel 
beeft verlengd tot 27 Februari 1927, doch aan 
het verzoek om oen huurprijs te bepalen niet 
heeft voldaan, daaromtrent overwegende : 

,,dat hierbij in het oog dient t e worden ge
houden, dat na de opheffing van de Huurcom
missie voor de gemeente Utrecht de verhuurders 
vrij zijn zoodanigen huurprijs bij het aangaan 
van een huur te bedingen, als hun goeddunkt; 

dat zoolang het bepalen van den huurprijs 
niat vrij was, het in de rede lag, dat bij het ver
lengen der huur door de Huurcommissie, deze 
dan teven~ zooveel mogelijk met inachtneming 
van de voorschriften der Huurcommissiewet, 
den huurprijs bepaalde, daar anders de Huur
opzeggingswet practisch zonder eenig resultaat 
zou zijn gebleven ; 

dat echter, nu door de opheffing van de 
Huurcommissie in deze gemeente, een vast
st-elling van den huurprijs buiten partijen om, 
met meer kan geschieden en dus bedoelde voor
schriften in deze gemeente krachteloos zijn, 
een bepaling van dien prijs voor deze verlengde 
huur overeenkomstig die voorschriften niet 
meer mogelijk is en ook in strijd zou zijn met 
het systeem der Huurcommissiewet ; 

0 . dat de P rocureur-Generaal door die be
slissing geschonden acht art. 1, n°. 6 in verband 
met art. 2a der Huuropzeggingswet ; 

0 . dat ingevolge art. 1, n° . 6 der Huurop
zeggingswet , zooa1s dit artikel luidt sedert de 
wet van 2 Juni 1923, S. 235, bij vermetiging 
van een huuropzegging de huurcommissie een 
voor de woning redelijken huurprijs moet vast
stellen, zulks zooveel mogelijk met inachtneming 
van de voorschriften der Huurcommissiewet; 

dat in art . 2a, bij dezelfde wet van 2 Juni 
1923 in de Huuropzeggingswet ingevoegd, is 
bepaald, dat ten aanzien van woningen gelegen 
in een gemeente, waarvoor een huurcommissie 
niet is ingesteld, de Kantonrechter, voor de 
toepassing van de Huuropzeggingswet in de 
plaats treedt van de huurcommissie ; 

dat, nu te Utrecht het in laatstgenoemd artikel 
bedoelde geval zich voordeed, immers de huur
commissie, die er aanva nkelijk was ingesteld 
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geweest, door Burgemeester en Wethouders 
was opgeheven, de Xantonrechter bij gebreke 
eener huurcommissie terecht kennis heeft ge
nomen van het verzoek tot nietigverklaring 
der huuropzegging, maar daarbij dan ook, waar 
art. 2a de volle taak, die anders aan de huur
commissie toevalt, aan den Kantonrechter op
draagt, aan het verzoek om een voor de woning 
redelijken huurprijs te bepalen, had moeten 
voldoen; 

dat hij, door dit na te laten heeft geschonden 
de artt. 1 n°. 6 en 2a der Huuropzeggingswet, 
zoodat het middel is gegrond ; 

Vernietigt in het belang der Wet de bestreden 
beschikking van den Kantonrechter te Utrecht 
van 5 Januari 1927. echter zonder dat deze 
uitspraak eenig nadeel kan toebrengen aan de 
rechten door partijen verkregen. (N. J.) 

26 Febr-uari 1927. BESLUIT tot wijziging en 
aanvul ling van het Koninklijk besluit van 
4 Juli 1905 (Staat.,blad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
September 1924 (Staat.sblad n°. 453), ter 
uitvotiring van artikel 33, onder c, der 
Hooger-c,nderwijswet. . 44. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 December 1926, n°. 54063, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33 onder c der Hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1927, n°. Il); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februari 1927, n°. 563, 
afdeoling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. In Ons heslnit van 4 Juli 1905 

(Staats'>l,ad n°. 227), laatstelijk gewijzigd b(i 
Ons besl.uit van 17 September 1924 (Staat.9blad 
n°. 453), worden de navolgende w~1.igingen 
gebracht, 

Art. IL Na artikel 17 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende als volgt• : 

"Art. 17bis. Zij, die het propaedeutisch of 
het candidaatsexamen vóór de zomervacantie 
wenschen af te leggen, doen daarvan uiterlijk 
op den laatsten Zaterdag vóór de paasch 
vacantie aangifte op een, vanwege de technische 
hoogeschool verkriJgbaar te stellen, formulier. 

Voor het candidaatsexamen in Januari moet 
de aangifte uiterlijk lfi November geschieden. 

De aangift.e kan niet geschieden, voordat de 
krachtens artikel 127 der Hooger-onderwij wet 
voor toelating tot het examen gevorderde som 
is betaald. 

Na het verstrijken van genoemde data kunne;n 
rector-magnificus en assessoren, de betrokken 
afdeeli.ng gehoord, nog deelneming aan het 
examen toestaan, zoo het daartoe zeer bijzon
dere of dringende redenen aanwezig acht. 

Wie 1,îch voor een examen heeft aangegeven 
en daaraan niet of slechts gedeeltelijk deel
neemt, wordt als afgewezen beschouwd. 

De voormelde betaling moet geschieden door 
storting of ovt;rschrijving op postrekening n°. 
44248 (Technische Hoocreschool, .College-, in
schrijvings- en examengeÎden) onder vermelding 

van de reden van st,orting of overschrijving_,' 
Art. III. Jn artikel 18, tweede en derde 

lid, wordt het woord "ca.ndidaat" vervangen 
door "examinandus". 

In artikel 18, vierde lid, worden tusschen de 
woorden "voor te bereiden," en "kunnen" in
gevoegd dC' woorden : ,,of dat, zij door tijdens 
het examen opgekomen ernstige of langdurige 
ziekte verhinderd zijn geworden dit volledig af 
te leggen,". 

Aan het slot van artikel 18 wordt toegevoegd 
een vijfde lid, luidende als volgt : 

"Studeerenden, die ter beoordeeling van 
rector-magnificus en assessoren, de betrokken 
afdeeling gehoord, afdoende bewijzen overleg
gen, dat zij door andere zeer bijzondere of 
dringende omstandigheden op ernstige wijze in 
de voorbereiding tot of in het afleggen van het 
examen zijn belemmerd, kunnen evenzoo 
binnen bovenbedoelden termijn tot het afleggen 
van bovenbedoelde examens worden toege
laten." 

Art. IV. Artikel 20 vervalt. 
Onzti Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Slaal8blad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Jl,Jini.,!er 1}(Jn OnderwijB, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W.s.SZINK. 
( Uitgeg. 14 Maart 1927. ) 

26 Februari 1927. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag waarop de wet van 
27 December 1926 (8taatablad n°. 412) tot 
wijziging van de artikelen 15, 50 en 51 
der Tabakswet (Staatablad 1921, n°. 712), 
matstelijk gewijzigd bij de wet van 30 
December 1925 !Staatsblad n°. 533) in 
werking treedt. S. 45. 

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

Financiën van 22 Februari 1927, n°. 97, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 3 der wet van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 412) ; 

Hebben goedgevonden en verBtaan : 
te bepalen: 

FJenig artikel. 
De wet van 27 December 1926 (Staatsblad 

n°. 412) tot wijziging van de artikelen 15, 50 
en 51 der Tabakswet (Staatsblad 1921, n°. 712), 
laatstelijk gewijzi~d bij de wet van 30 December 

· 1925 (Staatsblad n°. 533), treedt in werking met 
ingang van den eersten April 1927. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 3 Maart 1927.) 

28 Februari 19?7. BESLUIT tot onteigening 
voor den aanleg van een dijk op de kwelder
gronden tusschen den Panscrfiolder en den 
Westpolder , in de gemeente u lruin. S. 46. 
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28 Februari 1927. KON INKLIJK BESLU IT. 
Ged. Staten hebben ten onrechte gehand

haafd een raadsbesluit tot weigering van 
medewerking aan de oprich ting van een 
bijzon:lere school uit overweging dat met 
het oog op den felien t egenstand tegen het 
voornemen tot die oprichting het school
bestuur had moeten bevroeden dat de 
opening der school eerst na een beslissing 
in hoogste instant ie en dus na geruimen 
tijd zou kunnen plaats vinden, en uit dien 
hoofde een aantal kinderen op grond van 
hun leeftijd bui ten beschouwing hebben 
gelaten bij de beoordeeling van de verkla
ring, bedoeld in art. 73 lid 1 sub a. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot sticht ing en 
instandhouding van een of meer Christelijke 
scholen gevestigd t,e Muiderberg tegen ht>t be
s luit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
20 October 1926, n°. 90, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den R aad van i\fuiden van 21 Mei 1926, hou
dende afwijzende beschikking op zijne over
eenkomstig art . 72 der Lager -Onderwijswet 
1920 i.ngediende aanvrage om de benoodigde 
geldeP uit de gemeentekas t e ontvangen voor 
de stichting eener bij zondere lagen- school te 
Muiderberg ; 

Den R aad .van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Februari 1927, n°. 120 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 F ebruari 1927, n°. 1724 afd. L. 0. F . ; 

0. dat de Raad der gemeente Muiden in zijne 
vergadering van 21 Mei 1926 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
Vereeniging tot stichtin$ en instandhouding 
van een of meer Chri teliJke scholen, gevestigd 
te Muiderberg, om de benoodigde gelden uit de 
gemeentekas t e verstrekken voor een te stichten 
bijzondere lagere school te Muiderberg ; dat 
d it besluit berust te op de overweging, dat op 
de verklaring, bedoeld bij art. 73, lid 1, onder a 
der Lager-Onderwijswet 1920, de namen voor
komen van zes leerlingen, die de bijzondere 
gelijksoortige lagere school te ~luiden bezoeken 
en voor wie plaatsing op die school blijft be
staaP, t erwijl ook geen aanzienlij ke toeneming 
van de bevolking in eenig deel der gemeente 
t e wachten is ; dat volgens artikel LXIV § 11 
van de slot- en overgangsbepaling der wet 
van 10 Februari 1923, S. 38 en aangevuld bij 
de wet van 23 Juni 1923 S. 287 tot 1 J anuari 
1928 deze kinderen niet mogen worden mede
gerekend ; dat deze leerlingen dus ten onrechte 
op voornoemde verklaring voorkomen ; dat 
J. Nagelhout steeds het voornemen heeft gehad 
twe~ kü1deren t e zenden naar de op te richten 
ChnstebJke school en twee kinderen t e laten 
op de openbare chool, hoewel hij op de lijst 
voor de Christelijke school voor vier kinderen 
had geteekend, hij schriftelij k verklaard heeft 
dat zijne kinderen Berendina Gerritje en H en
drik de op te richten Christelijke school niet 
zullen bezoeken ; dat G. de H aan eene ver
klaring heeft geteekend dat zijne kinderen 
Geertj e en Everdina de op 1;e richten Christe
lijke school niet zullen bezoeken ; dat G. de 
H aan verklaarde steeds t egen de opricht ing van 

de Christelijke school geweest te zijn, doch 
geteekend had op de lijst , omdat twee be
stuursleden van die school hem hadden mede
gedeeld, dat het niet ging om een Christelij ke 
school, doch dat men alle Christelijke partijen 
uit Muiderberg weg wilde hebben ; dat hij, aan
gezien hij daartegen was, geteekend had, doch 
nimmer het plan had gehad zijne kinderen naar 
de op te richten Christelijke school te zenden ; 
dat, indien hij Christelijk onderwijs voor zij ne 
kinderen wilde, daar toe in Muiden gelegenheid 
was ; dat A. P ost eene verklaring heeft ge
teekend, dat hij zij n kind Bregje ,Tanni op de 
openbare lagere school wil laten en dat J·. 
Dingber eene verklaring heeft ge•eekend, dat 
hij steeds het voornemen heeft gehad zijn kind 
op een openbare school te zenden ; dat het daar 
t hans is gepla-atst en daar ook blijft ; dat bij 
het opmaken van de lijst van zes kinderen dus 
r edelijkerwij s niet kan worden aangenomen, 
dat zij de op te rich ten school zouden bezoeken, 
t erwijl de zes leerl ingen van de bijzondere school 
niet mogen worden medegerekend ; dat het 
aantal kinderen daardoor teruggebracht moet 
worden op 36 ; dat, nadat het schoolbestuur 
bij Geel. Staten van I oord-Holland in beroep 
was gekomen, d it college bij besluit van 20 
October 1926 het beroep heeft afgewezen uit 
overweging, dat, wat er ook zij van de - trou
wens tegenover het schoolbestuur weder her
roepen ·_ verklaringen, waarop de R aad het 
in mindering brengen van de zes met name in 
zijn besluit genoemde kinderen steunt, deze 
verklaringen in elk geval alle zijn afgel!lgd 
na de indiening door het schoolbestuur van z1Jne 
aanvrage, zoodat de R aad ten onrechte uit 
deze achteraf afgelegde verklaringen heeft ge
concludeerd, dat het schoolbestuur niet had 
mogen aannemen, dat de ouders van bedoelde 
kinderen voornemens waren hen de op te richten 
school t e doen bezoeken ; dat evenwel, voor het 
aanvaarden a ls toekomstige leerlingen eener 
op t e richten school, de bloote, zij het door 
onderteekening bevestigde, bereidverklaring 
van ouders, dat zij haar door hunne op de lijst 
geplaatste kinderen zullen doen bezoeken niet 
voldoende is, doch dat het schoolbestuur ten 
aanzien van elk op die lijst voorkomend kind 
nauwlet tend behoort na te gaan, of diens t er 
school komen bij d t> opening der school ook 
inderdaad redelijkerwijs is t e verwachten ; dat 
in hot onderhavige geval voor dit onderzoek 
gansch bijzondere reden bestond, wijl - bij 
fe ilen strijd, die reeds het, voornemen t ot op
richting eener bij zondere school in het kleine 
Muiderberg had doen ontbranden, welke strijd, 
naar het schoolbestuur kon bevroeden, t ot in 
hoogste instantie zou worden uitgestreden -
moest worden aangenomen, dat die opening 
nog geruimen tijd op zich zou laten wachten ; 
dat, ware dit door het schoolbestuur in het 
oog gehouden , gegronde twijfel zou zijn gerezen, 
respectievelijk bezwaarlijk redelijkerwijs kon 
zijn aangenomen, dat kinderen, geboren in 
1912 en 1913, de school bij de opening zouden 
bezoeken, en dit te Ininder, omda t de aanvrage 
strek te t ot de opricht ing eener school met 
slechts t wee klassen, waarin het zich dus niet 
liet aanzien, dat het onderwijs aanstonds voor 
zeven leerjaren zou zijn ingericht; dat op de 
ex art. 73, eerste lid, sub a der Lager-Onder 
wijswet overgelegde verklaring vij f kinderen 
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voorkomen - Woutje Nagelhout, geboren 14 
October 1912, Cornelis Waarhuys, geboren 
8 Maart 1913; Aalt Timmer, geboreu 14- April 
1912, Coenraad Hoermer, geboren 14 Mei 1913 
en Bregje Jannie Poot, geboren 19 Augustus 
1913 - ten wier aanzien het vorenstaande het 
geval is en dat dit vijf-tal dus, buiten en be
halve de zes kinderen, die reeds eene gelijk
soortige school bezoeken, behoort te worden 
afgetrokken van de 48 in voormelde verklaring 
opgenomen toekomstige leerlingen ; d at hoe
zeer appellant terecht bezwaar maakt tegen 
het niet medetellen door den Raad van het in 
zijn bestreden beslui~ in de tweede plaats met 
name genoemde zestal kinderen op den voor 
dat niet medetellen aangevoerden grond, dit 
besluit niettemin behoort t e worden gehand
haafd, omdat op andere gronden moet worden 
aangenomen, dat het wettelijk vereischte getal 
van 40 leer.lingen niet is bereikt ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het aan alle ouders, die de 
leerlingenlijst hebben geteekend, duidelijk heeft 
gevraagd, of zij bereid waren, hunne kinderen 
naar de te stichten Christelijke school te Muider
berg te zenden en deze zich da,artoe zonder 
voorbehoud bereid verklaard en dit daarna 
door het plaatsen van hunne handteekening 
bekrachtigd hebben; dat het bestuur, wijl er 
alzoo geen sprake van kan zijn, dat bedoelde 
ouders bij het teekenen van de lijst het doel 
daarvan niet zouden hebben begrepen, bij de 
indiening der aanvrage meende en inderdaad 
ook mocht meenen op hunne verklaring te 
mogen vertrouwen en redelijkerwijs mocht ver
wachten, dat de kinderen ook naar de school 
gezonden zouden worden, zonder dat het reden 
had om er aan te twijfelen, of deze - immers 
als betrouwbaar bekend staande personen -
hunne toezegging gestand zouden doen ; dat 
immers, ook wanneer men met Ged. Staten 
aanneemt, dat de uitdrukkelijke verklaringen 
der ouders nader door het bestuur getoetst 
behoorden te worden ook dan nog blijkt, dat 

• het bij de indiening der aanvrage alleszins 
aannemelijk was, dat elk der op de lijst voor
komende kinderen nog gedurende korteren of 
langeren tijd de op te richten school zou be
zoeken; dat, wat de in de beslissing van Ged. 
St'l.ten met namen genoemde kinderen betreft : 
1°. Woutje Nagelhout, geboren 14 October 
1912, ten tijde van de indiening der aanvrage , 
(25 Februari 1926) nog leerplichtig was en wel
iswaar op 1 April 1926 aan den eiscb der Leer
plichtwet zou hebben voldaan, doch dan nog 
slechts de zes leerjaren van de openbare school 
te Muiderberg doorloopen zou hebben, zoodat 
het verklaarbaar was, dat haar vader het kind 
daarna nog eenigen tijd naar de op te richten 
Christelijke school wilde zenden, waarvan im
mers het leerplan, ingevolge art. 3, tweede lid, 
der wet voor zeven leerjaren zou worden inge
richt, zoodat dit kind gelegenheid zou hebben 
nog de zevende klasse dier school te doorloopen ; 
2°. Cornelis Waarhuys, geboren 5 Maart 1913, 
eveneens ten tijde van de iridiening der aanvrage 
nog .leerplichtig was en ook op l A,..ril 1926 
aan de eischen der Leerplichtwet zou hebben 
voldaan, doch dan nog slech·s vijf leerjaren 
van de openbare school doorloopen zou hebben, 
zooda t eveneens verklaarbaar is, dat de vader 

het kind, dat op de door hem bezochte school 
slechts matig gevorderd was, nog eenigen t,ijd 
naar de op te richten bijzondere school zou 
zenden; dat voorts 3°. Aalt Timmer, geboren 
14 April 1913, 4°. Coenraad Horener, geboren 
l+ Mei 1913 en 5°. Bregjo Jannie Post, geboren 
19 Augustus 19] 3, ten tijde van de indiening 
der aanvrn.ge leerlingen van het vijfde leerjaar 
der openbare school allen nog tot 1 April 1927 
leerplichtig zijn, zoodat hun ouders zelfs wette
lijk verplicht zijn, deze kinderen nog tot ge
noemden datum ter school te zenden ; da.t, 
wat de onder 1 en 2 genoemde kinderell betreft, 
trouwens meermaleJ1 in beslis~ingen der Kroov, 
zelfs t.en aanzien van niet-meer-leerplichtige 
kinderen is aangenomen, dat zij, wanneer bun 
nitmen op de leerlingehlijst voorkwamen, als 
toekomstige leerlingen der te stichten bijzondere 
school mochten meegeteld worden, terwijl dit 
a, fortiori geldt voor de onder 3, 4 en 5 genoemde 
leerlingen, die eveneens ten tjjde van de in
diening der aanvrage, ja zelfs tot 1 April l 927 
nog leeq,lichtig waren; dat de overweging van 
Ged. Rtaten, dat de op te richten school slechts 
twee klassen zou tellen slechts zin heeft, wan
neer "klasse" in de door het Bestuur overge
legde verklaring, bedoeld in art. 73, eerste lid, 
onder c, der wet "leerjaar" zou heteekenen, het
geen evenwel onjuist ie, aangezien daaronder 
naar algemeene opvatting, ook blijkens de 
miniAterieele missive van 1 Juli 1921, n° . ll771 
afrleeling L . 0 . F.,, klasselokaal" is te verstaan; 
dat, daarom, ook indien de opvatting van Ged. 
Staten juist wsire, de bij de indiening der aa11-
vrage moest worden aangenomen, dat de ope
ning der school nog geruimen tijd op zich zou 
laten wachten - tot welke veronderstelling, 
naar de meening van het, bestuur, destijd~ niet 
voldoende aitnleiding bestond - het Bestuur er 
ten aanzien van alle op de ouderverklaring 
voorkomende kinderen op mocht rekenen, rlat 
.zij de school bij de opening zouden bezoeken ; 

0. dat hP• be~tredcn besluit van Ged . Staten 
berust op de stelling, dat met het oog op dPn 
felien tegenstand, welke was ontstaan tegen het 
voornemen tot oprichting eener bijzondere lagere 
school t e Muiderberg, het schoolbestuur had 
moeten bevroeden, dat de opening der school 
eerst na eene beslissing in hoogste instantie 
en derhalve na geruimen tijd zou kunnen plaats 
vinden ; dat deze stelling echter dient te worden 
gewraakt, daar immers een schoolbestuur mag 
verwachten, dat, indien eene aanvrage, als be
doeld in art. 72 der Lagm·-Onderwijswct 1920, 
aan de wettelijke eischen voldoet,, de Raad 
overeenkomstig het bepaalde in art. 75, lid 1, 
daarop gunstig beslist en binnen een redelijken 
termijn de school tot stand komt ; dat, daarom 
ook onder de omstandighei:len, welke op het 
vaststellen van dien termijn in ieder bepaald 
geval van invloed zijn, niet mogen worden ge
rekend de mogelijkheid, dat de Raad niet over
eenkomstig de wettelijke voorschriften ml be
slissen, of de mogelijkheid, dat, als de Raad 
overeenkomstig de wet beslist, ingezetenen ge
bruik zullen maken van hun recht van beroep; 
dat derhalve Ged. Staten ten onrechte op grond 
van hu~ leeftijd een vtf-tal in 1912 en ]~13 ge
boren kinderen, waarvan twee tot 1 Apnl 1926 
en drie tot 1 April 1927 nog leerplichtig waren, 
buiten beschouwing hebben gelaten bij de be
oordeeling van de door het schoolbestuur op 
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23 Februari 1926 overgelegde verklaring, be
doeld in art. 73, lid l, onder ader Lager-Onder
wijswet 1920; 

0. dat voorts door den Burgemeester van 
Muiden ter open bare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van 'Rtate voor de Ge
schi!len van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uit-gebracht, nog is betoogd, dat niet 
alle kinderen, genoemd op de door -het school
bestuur overgelegde verklaring, de _ Bchool 
zouden bezoeken, doch dat niet is aannemelijk 
gemaakt, dat ten tijde van het indienen der 
aanvrage het schoolbestuur redelijkerwijze 
moest, verwachten, dat alt-hans het door de 
wet vereischte minimum-aantal kindernn de op 
te richten school niet zouden bezoeken ; dat 
derhalve nu de aanvrage ten aanzien van het 
vereischte aantal toekomstige leerlingen en ook 
overigens aan de wettelijke eischen voldeed, 
de Raad van Muiden zijne medewerking had 
behooren te verleenen en Ged. l'ltaten van 
Noord-Holland in beroep ten onrechte 's Raads 
weigering hebben gehandhaafd; 

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

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 20 
October l 926, n°. 90 en van het daarbij ge
handhaafde besluit van den Raad van Muiden 
van 21 Mei 1926 te bepalen, dat de Raad der 
gemeente Muiden alsnog zijne medewerking be
hoort te verleenen tot de door het appelleerende 
schoolbestuur aangevraagde stichting van eene 
bijzondere lagere school te Muiderberg. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun.sten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

28 Febructri 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Indien de rechter de niet-ontvankelijk
heid van het 0. M. in zijne vervolging had 
moeten uitspreken en het vonnis de be
slissing daaromtrent niet bevat, moet het 
vonnis vernietigd en de zaak verwezen 
worden. - Aan de verplichting om de 
premie in zegels te betalen moet zijn 
voldaan uiterlijk bij de bet aling in geld 
aan den arbeider. Derhalve is bij niet vol
doening daarvan de overtreding gepleegd 
en ook voltooid en vervalt het recht tot 
strafvordering een jaar later, t enzij bin
nen dien tijd de verjaring is gestuit. 

(Inval. wet, art. 380, Sv. artt. 349 en 358.) 
ilfrs. Jhr. de Savor.nin Lohman, Savelberg, 

Jhr. Feith, Ort en Taverne. 
L. 0., requirant van cassatie tegen een mon

deling vonnis van het Kantongerecht te Steen
wijk van den 27 November 1926, waarbij de 
requirant ter zake van: ,,het als werkgever niet 
voldoen aan een hem bij de Invaliditeitswet 
opgelegde verplichting betreffende de betaling 
van premiën voor een arbeider, zijnde voor 351 
kalenderweken die verplichting niet nage
komen", met aanhaling van de artt. 186, 199, 
380 en 410 van de Invaliditeitswet, 23, 62 
tweede lid en 91 Sr., is veroordeeld tot "240 
geldboeten elk van één gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal 240 X één dag hechtenis". 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De Kantonrechter te Steenwiik veroordeelde 
requirant wegens: • 

"Het als werkgever niet voldoen aan een 
hem bij de Invaliditeitswet opgelegde verplich
ting betreffende de betaling van premiën van 
een arbeider, zijnde voor 351 kalenderweken 
die verplichting niet nagekomen", in 240 boeten 
van één gulden, bij gebreke van beta.ling of 
verhaal te vervangen door 240 X 1 dag hech
tenis. 

De heehtenisstraf is juist, doch het aantal 
boeten had volgen8 art. 380 der Invaliditeits
wet, in verband met art. 62 alinea 1 Sr., niet 
240, maar 351 behooren te bedragen. 

Dit zou met zoo slim zijn geweest, omdat de 
Hooge Raad dit verzuim, ten principale recht 
doende, had kunnen herstellen, ware er niet 
een ander van grooter beteekenis, dat verwijzing 
vraagt. Volgens art . 70 Sr. verjaart het recht 
tot strafvordering voor overtredingen in één 
jaar, aanvangende naar art . 71 op den dag na 
dien, waarop het feit is gepleegd. 

De t elastegelegde en bewezen verklaarde 
feiten zijn nu volgens art. 404 der Invaliditeits
wet overtrndingen, waarvan echter onder
scheidene naar het uiterlijk schijnen te mogen 
worden genoemd verjaarde overtredingen, doch 
die desondanh toch vervolgd zijn en waarvoor 
straf is opgelegd. 

Welke verjaard zijn, zal moeten worden onder
:r.ocht, waarom ik concludeer tot vernietiging 
van het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
naar de Arr.-Rechtbank te Zwolle, ter berech
ting op de bestaande dagvaarding. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 

den Procureur-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerrl ; 

0. ambtshalve : 
dat bij het bestreden vonnis, met qualifi.cat.ie • 

en strafoplegging zooals vei·meld, in overeen
ste=ing met de dagvaarding, ten laste van 
den requirant is bewezen verklaard, dat hij in 
1925 en 1926 te Steenwijk in de gemeente 
Steenwijk, als directeur der N.V. Sigarenfabriek 
"de Nijverheid" gevestigd in de Kalverstraat 
aldaar, nadat hij geregeld iedere week des Zater
dags aan na te noemen te Steenwijk in dienst 
der vennootschap zijnde of geweest zijnde ar
beiders het wekelijksche loon in geld had uit
betaald, geen premie in zegels als bedoeld in de 
Invaliditeitswet voor deze arbeiders heeft be
taald over den tijd van elk van hen hieronder 
vermeld, hoewel zij gedurende dezen geheelen 
tijd in dienst der Vennootschap werkzaam 
waren geweest : 

1°. over de kalenderweken van 31 Januari 
1926 tot en met 11 September 1926 voor Klaas 
Kuiper, geboren 5 Januari 1881, 

2°. over de kalenderweken van 27 September 
1925 tot en met 11 September 1926 voor Klaas 
ter Horst, geboren 15 Jnli 1903 ; _ 

3°. over de kalenderweken van 4 April 1926 
tot en met 11 September 1926 voor Gerrit Gaal, 
geboren 15 April 1907; 

4°. over de kalenderweken van 1 November 
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1925 tot en met 11 September 1926 voor Nico
laas ter Horst, geboren 12 September 1908; 

5°. over de kalenderweken van 28 Maart, 1926 
tot en met 24 Juli 1926 voor Jan Mulder, ge
boren 31 Juli 1908; 

6°. over de kalenderweken van 25 April 1926 
tot en met 11 September 1926 voor Lammert 
van Dijk, geboren 31 Maart 1908, 

7°. over de kalenderweken van 17 Januari 
1926 tot en met 11 September 1926 voor Machiel 
Rozendal, geboren 7 December 1910; 
. 8°. over de kalenderweken van 14 Februari 
1926 tot en met 12 Juni 1926 -;-oor Gerrit de 
Graaf, geboren 6 Juni 1911 ; 

9°. over de kalenderweken van 20 Sept. 1925 
tot en met 11 Sept. 1926 voor Harm Jan 
Gorter, geboren 23 Augustus 1911 ; 

10°. over de kalenderweek van ll tot en met 
17 April 1926 voor Hermannus Bernardus Jo
hannes Bulder, geboren 13 Maart 1894 ; 

U 0 • over de kalenderweken van 20 December 
1925 tot en met 11 September· 1926 voor Jan 
E leveld, geboren 6 Juli 19ll ; 

12°. over de kalenderweken van 4 April 1926 
tot en met 11 September 1926 voor Hendrik 
Weydema, geboren 8 Maart 1912; 

dat uit het proces-verbaal der op 27 November 
1926 ter behandeling dezer zaak gehouden 
terechtzitt ing van het Kantongerecht, naar 
welk proces-verbaal voor den inhoud der be
wijsmiddelen, in de aanteekeningen betreffende 
het mondeling vonnis wordt verwezen, blijkt, 
dat door den Controleur bij den Raad van 
Arbeid te Zwolle, C. C. Bollen, op grond dat 
over de in de dagvaarding genoemde kalender
weken voor de daar vermelde arbeiders geen 
rentezegels op de desbetreffende rentekaarten 
waren geplakt, op 27 September 1926 proces
verbaal is opgemaakt, waaruit volgt, dat de 
vervolging te dier zake niet vóór 27 September 
1926 is ingesteld ; 

dat, blijkens de dagvaarding aan den ver
dachte is telastegelegd, dat hij aan de bedoelde 
arbeiders over de daarbij aangeduide kalender
weken, geregeld iedere week des Zaterdags het 
wekelijksch loon in geld betaalde, doch over 
dien tijd geen premie in zegels, als bedoeld 
in de Invaliditeitswet, voor hen heeft be
taald; 

dat krachtens art. 199, eerste lid, dier wet 
voor den werkgever die de premie in zegels be
taalt, de verplichting bestaat, deze vóór of ge
lijktijdig met de betaling van het wekelijksch 
loon in geld aan den arbeider, t e betalen, -
terwijl bij art. 380 eerste lid der wet, het niet 
voldo~n aan deze hem opgelegde verplichting 
strafbaar is gefiteld met een geldboete van ten 
hoogste drie gulden voor elke kalenderweek of 
voor elk gedeelte eener kalenderweek waarover 
hij die verplichting niet is nagekomen, welk 
strafbaar feit ingevolge art. 404 wordt be
schouwd als overtreding ; 

dat hieruit volgt, dat aan deze verplichting 
moet zijn voldaan uiterlijk bij de betaling van 
het wekelijksch loon in gold aan den arbeider, 
en derhalve bij niet voldoening daarvan, de 
overtreding is gepleegd en ook is voltooid, 
zoodat ingevolge art. 70, 1°. Sr., één jaar na 
die voltooiing, het recht tot strafvordering voor 
die overtreding is vervallen, tenzij door een 
daad van vervolging binnen diPn tijd, de ver
jaring, uit kracht van art. 72 van dat Wetboek, 

is gestuit en daardoor een nieuwe verjarings
termijn is aangevangen ; 

dat nu, gelijk gezegd, de vervolging is inge-
1 st-eld niet vóór 27 September 1926, zoodat bij 

het instellen daarvan, in ieder geval, de over
treding bestaande in het door verdachte niet 
nakomen van zijne vèrplichting tot betaling 
der preJllie in zegels over de kalanderweek 
20-26 September 1925 voor den arbeider 

1 Harm Jan Gorter, waarvan in de dagvaarding 
onder 9°. wordt melding gemaakt, reeds was 
verjaard; 

dat derhalve de Kantonrechter, die ingevolge 
het voorschrift van art. 348 in verband met 
art. 398 Sv., een onderzoek moest instellen naar 
de ontvankelijkheid van den Ambtenaar van 
het Openbaar Minist-erie, krachtens de artt. 
349 en 358 eerste lid, in verband met art. 398 
van genoemd Wetboek, voorzoover het recht 
tot strafvordering zou blijken verjaard t e zijn, 
de niet-ontvankelijkheid van dien Ambtenaar 
in zijne vervolging had moeten uitspreken, en 
het vonnis de beslissing daaromtrent had moeten 
bevatten, en, nu zulks niet is geschied, daardoor 
laatstgemelde artikelen zijn geschonden, waar
van, blijkens het laatste lid van art. 358, nietig
heid het gevolg is ; 

Vernietigt het bestreden vonnis ; 
Recbtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te Zwolle, ten einde op de bestaande dagvaar
ding te worden berecht en afgedaan. (N. J.) 

l Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu blijkens het raadsbesluit van 22 Febr. 

1926 het schoolbestuur aan den Raad de 
benoodigde gelden heeft aangevraagd ter 
zake van in 1922 aangeschafte school
meubelen, kan het schoolbestuur aan art. 
72, zooals het luidde vóór de wet van 
16 Febr. 1923, S. 38, geen aanspraak op· 
vergoeding wegens het aanschaffen van 
deze schoolmeubelen ontleenen. Evenmin 
kan zoodanige aanspraak ontleend worden. 
aan den bij genoemde wet gewijzigden tekst 
van art. 72, aangezien onder vigueur van 
de gewijzigde wet de schoolmeubelen door 
het schoolbestuur niet zijn aangeschaft. 

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

den Raad der gemeente Arnhem tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
20 October 1926 n°. 85, waarbij met vernieti
ging van zijn besluit van 22 Februari 1926, 
n°. 2092 is beslist, dat alsnog de door het Be
stuur der Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk onderwijs te Arnhem overeenkom
stig art. 72 ·der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking moet worden verleend 
voor de aanschaffing ten behoeve van de bij
zondere lagere school aan het Roermondsplein. 
32 aldaar, van Itsten voor schoolplaten, eene 
tafel, stoelen en een mat, alsmede van een 
kaartenkast met toebehooren, voetbanken en 
marquis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, advies van. 
26 Januari 1927, n°. 97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Februari 1927, n°. 1764 afd. L. 0. F. ; 
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0. dat de Raad van Arnhem in zijne ver
gadering van 22 Februari J 926 n°. 2092 af. 
wijzend heeft beschikt op de op 4 Februari 1926 
gedane aanvrage van het bestuur der Vereeni
ging tot bevordering van Christelijk onderwijs 
aldaar om uitkeering uit de gemeentekas· van 
f 417.55 wegens in het jaar 1922 gedane aan
schaffing van nieuwe schoolmeubelen, t e weten 
lijst en voor schoolplaten, eene tafel, stoelen en 
een mat a lsmede een kaartenkast met toebe
hooren voetbanken en marquis voor zijne bij
zondere lagere school aan het R oermondsplein 
n°. 32, op grond dat deze schoolmeubelen reeds 
vóór het indienen der aanvrage waren aange• 
schaft; dat, nadat het schoolbestuur van dit 
besluit bij Ged. Staten van Gelderland in, beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 20 
October 1926 n°. 85 met vernietiging van het 
beslui t van den Raad der gemeente Arnhem 
van 22 l!"ebruari 1926 n°. 2092 heeft beslist, 
dat alsnog medewerking wordt verleend aan 
de Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
onderwijs te Arnhem, voor de aanschaffing ten 
behoeve van hare school aan het R oermonds
plein n°. 32 van lijsten voor schoolplaten, eene 
tafel, stoelen en een mat, alsmede een kaarten
kast met toebehooren, voetban,ken en marquis; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen dat 
uit de artikelen 72 e.v. der Lager-Onderwij swet 
1920 niet kan worden afgeleid, dat de school
meubelen waarvoor de benoodigde gelden wer
den aangevraagd, niet vóór de aanvrage - voor 
rekening en risico van het schoolbestuur -
zouden mogen worden aangeschaft en dat 
daarom, nu door het schoolbestuur aan de wet
telijke vereischten is voldaan, de Raad van 
Arnhem h. i. ten onrechte zijne medewerking 
heeft geweigerd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Arnhem bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat hij de redenen waarom afwijzend 
op eene aanvrage in 1926 op grond van art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 om uitbet-iling 
van gelden bestemd voor de reeds in het jaar 
1922 gedane aanschaffiPg van schoolmeubelen 
geldig blijft achten ; 

0 . dat blijkens het besluit van den Raad der 
gemeente Arnhem van 22 Februari 1926 n°. 2092 
het schoolbestuur aan den Ra8d de benoodigde 
gelden heeft aangevraagd ter zake van in het 
jaar 1922 aangeschafte schoolmeubelen; dat 
het schoolbestuur aan art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, zooals dit luidde vóór de wijzi• 
ging bij de wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
geen aanspraak op vergoeding wegens het aan
schaffen van deze schoolmeubelen kan ont
leenen ; dat zoodanige aanspraak ook niet kan 
worden ontleend itan den bij de evengenoemde 
wet gewijzigden tekst der Lager-Onderwijswet 
1920, aangezien onder vigueur van de gewijzigde 
wet de hierbedoelde schoolmeubelen door het 
schoolbestuur niet zijn aangeschaft; dat mits'. 
dien de Raad terecht, zij het ook op niet ge
heel denzelfden grond, op de aanvrage van het 
schoolbestuur afwijzend heeft beschikt en Ged. 
Staten ten onrechte met vernietiging van het 
raadsbesluit hebben verstaan, dat de gevraagde 
medewerking behoort te worden verleend ; 

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

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 20 Oc-

tober 1926 n°. 85, het besluit van den Raad 
van Arnhem van 22 Februari 1926 n°. 2092 te 
handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast , enz. (A. B. ) 

l Maart 1927. K ONINKLIJK B ESLUIT. 
De bewoordingen van art . 80 lid 1 geven 

geen aanleiding om onderscheid te maken 
naar gelang de gelden zijn aangevraagd op 
grond van het bepaalde in art. 77 lid 5 
of op grond van het bepaalde in a r t. 81 
lid 3. Nu het schoolbestuur de beslissing 
van Ged. Staten inriep inzake zijn geschil 
met het gemeentebestuur betreffend de 
weigering van .dit college tot het beschik
baar stellen van een door het srhoolbestu 11 r 
op gr0ml van art. 81 lid 3 gevraagd bedrag, 
behooren Ged. Staten deze beslissing te 
geven. 

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

het Bestuur der Vereeniging t,ot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Hillegersberg tegen de beslissing, vervat in het 
schrijven van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 7 April 1926 G. S. n°. 158/1, waarbij Ged. 
Stat.en als hun oordeel te kennen geven, dat 
het geschil, omschreven in het tot hen gericht 
adres van den appellant van 11 November 1925 
niet kan geacht worden te vallen onder de ge
schillen, bedoeld in art. 80, vierde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, adviezen van 
24 November 1926 n°. 1045 en 8 Februari 1927, 
no. 1045/23 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K..!1113~en en Wetenschappen van 23 
Februari 192,, n. 1790 afd. L. 0. F.; 

0. dat nadat bij besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 18 Februari 1924 G. S. n°. 121, 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
van Hillegersberg van 8 November 1923, waar
bij afwijzend was beschikt op de aanvrage van 
het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel 
te Hillegersberg, om de benoodigde gelden •e 
mogen ontvangen voor de stichting van eene 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
aldaar, was bepaald, dat de Raad de mede
werking alsnog· moest verleenen, en bij Ons 
besluit van 16 Augustus 1924, n°. 38, dit be
sluit van Ged. Sta1;en was gehandhaafd, voor
noemd bestuur met medewerking van de ge
meente Hillegersberg een schoolgebouw heeft 
gesticht ; dat, nadat het schoolbestuur over
eenkomstig art. 81, lid 1, der wet aan Burge
meester en v\Tetbouders eene rekening en ver
antwoording van de gemaakte kosten met de 
op den bouw betrekking hebbende finan~ieele 
bescheiden had toegezonden, waarin voorkwam 
een post van f 467.19, zijnde de rente ad 5½ % 
van de f 11,000, welke voor den reeds gekochten 
grond was besteed, over het tijdvak, liggende 
t usschen de beslissin~ van den gemeenteraad 
en den dag, waarop biJ Ons besluit beslist werd, 
dat de gemeente Hillegersberg de medewerking 
niet had mogen weigeren, het gemeentebestuur 
heeft geweigerd voornoemd bedrag van f 467.19 
beschikbaar te stellen ; dat van dit besluit het 
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schoolbestuur bij Ged. Staten van Zuid-Holland 
in beroep is gegaan, aanvoerende, dat toch niet 
kan ontkend worden, dat de gemeente Hille
gersberg zich zonder eenigen grond aan hare 
,rntteqjke verplichtingen heeft trachten te 
onttrekken ; dat evenmin kan worden geloo
chend, dat het bestuur daarvan schade heeft 
ondervonden ; · dat het daarom billijk is, dat 
deze schade, welke een deel van de bouwkosten 
uitmaakt, ook door de gemeente wordt ver
goed; dat Ged. Staten voorts bevoegd zijn om 
in dit geschil uits1raak te doen, gelijk in een 
gelijksoortig geva bij Ons besluit van 10 
Januari 1925 n°. 20 is beslist; dat Ged. Staten 
van Zuid-Holland hierop bij Pchrijven van 
7 April 1926 G. S. n°. 158/1, aan het scJ:,oolbe
stuur hebben bericht, dat zij zich van eene 
uitspraak ten deze meenen te moeten ont
houden, aangezien art. 80, lid 4, der wet hier 
niet van toepassing is ; dat het schoolbestuur 
hierop bij Ons in beroep is gekomen, daarbij 
dezelfde gronden aanvoerende, als voor Ged. 
Staten zijn aangevoerd ; 

0. dat het schrijven van Ged. Staten van 
7 A.pril 1926 G. S. n°. 158/17, in wezen is te 
beschouwen als een besluit van Ged. Staten, 
waarbij het schoolbestuur niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijn tot Ged. Staten gericht ver
zoek, om ingevolge art. 80, lid 4, uitspraak te 
doen in een geschil tusschen dit schoolbestuur 
e n het gemeentebestuur van Hillegersberg ; 
dat van dit besluit van Ged. Sta•en krachtens 
art. 17 der Lager-Onderwijswet 1920 beroep bij 
Ons openstaat ; 

O. wat de hoofdzaak betreft, dat het geschil 
tusschen het schoolbestuur en het gemeentebe
stuur betreft de weigering van het gemeente
bestuur, om een bedrag van f 467 .19 beschik
baar te stellen, welke het schoolbestuur op grond 
van het bepaalde in art. 81, lid 3, meende te 
mogen aanvragen; dat art. 80, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat, nadat de 
waarborgsom, bedoeld bij art. 73, zal zijn ge
stort, Burgemeester en Wethouders de aange
vraagde gelden beschikbaar stellen, terwijl lid 4 
de geschillen betreffende toepassing van dit 
artikel onderwerpt aan de beslissing van Ged. 
Staten; dat de bewoordingen van art. 80, lid 1, 
geen aanleiding geven om onderscheid te maken 
naar gelang de gelden zijn aangevraagd op grond 
van het bepaalde in art. 77, lid 5, of op grond 
van het bepaalde in art. 81, lid 3 ; dat mits
dien Ged. Staten, nu het schoolbestuur hunne 
beslissing inriep inzake zijn geschil met het 
gemeentebestuur betreffende de weigering van 
dit college •ot het beschikbaar stellen van het 
aangevraagde bedrag van f 467.19, deze be
slissing hadden behooren ti:_ geven ; 

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

te bepalen, dat Ged. Staten van Zuid-Holland 
·alsnog eene beslissing zullen hebben te €:even 
ingevolge art. 80, lid 4, der Lager-OnderWJJSWet 
1920, in het geschil, waaromtrent het bestuur 
van de Vereeniging tot stichtin$: en inst9:nd
houding van scholen met den BiJ bel te Hille
gersberg hunne beslissing bij schrijven van 
11 November 1925 heeft ingeroepen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is belast, enz. (A. B.1 

2 Maart 1927. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Eene volledige vrijheid der administratie 
om een primitieven aanslag naar goed
dunken onbepaalden tijd uit te stellen, is 
on vereenigbaar met het instituut der na
vordering en met de bijzondere regeling 
daarvan, die dit recht tot navorderen o.a. 
vastknoopt aan het achterwege gebleven 
zijn van den aansla~, doch tevens dit recht 
na verloop van drie jaar doet vervallen . 

Waar gesteld werd dat de primitieve 
aanslag achterwege gebleven was, had de 
Raad moeten onderzoeken of voor de ver
traging aannemelijke redenen hebben ge
golden en ten onrechte heeft de Raad 
gemeend zich van eene beoordeeling van 
het beleid der administratie te mogen ont
houden. 

De uitspraak kan echter desniettemin 
gehandhaafd blijven, daar uit de feiten, 
zooals die in de uitspraak vastgesteld zijn, 
het achterwege blijven van den aanslag 
voldoende rechtvaardiging vindt. Die 
aanslag mocht derhalve alsnog worden 
opgelegd en men behoefde niet over te gaan 
tot het opleggen van een navorderings
aanslag, gesteld dat zulks niet wegens ver
jaring was uitgesloten. 

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

X. -tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen I te Amsterdam, 
van 15 Sept. 1926, betreffende zijn aanslag in de 
Forensen belasting der gemeen te Amsterdam 
over het belastingjaar 1922/1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

proc.-gen. strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat het eenig geschilpunt, dat partijen ver
deeld houdt, is de vraag, of de onderhavige 
aanslag op het oogenblik waarop hij werd op
gelegd "achterwege was gebleven"; 

dat belanghebbende dienaangaande heeft 
aangevoerd, dat zijn aansla1;1 over 1922/1923 ter 
plaatse van zijn hoofdverblijf hem ter kennis is 
gebracht bij aanslagbiljet, gedagteekend 17 Mei 
1923, dat hij daartegen niet heeft gereclameerd, 
zoodat deze op 17 Juli 1923 kwam vast te staan; 

dat de onderhavige aanslag hem eerst ter 
kennis is gebracht bij aanslagbiljet van 24 Sept. 
1925 en dus moet worden aangenomen, dat die 
aa11slag oorspronkelijk (ten onrechte)was achter
wege gebleven, zoodat over het genoemde jaar 
geen belasting meer kan worden geheven dan 
bij wege van navordering ; 

dat de Inspecteur daartegenover heeft gesteld , 
dat de administratie den lewisten aanslag van 
17 Mei 1923 tot Sept. 1925 niet uit het oog heeft 
verloren, doch dien voortdurend in beraad heeft 
gehouden, totdat onherroepelijk vaststond, dat 
in den aanslag ter plaatse van belanghebbende's 
hoofdverblijf geen wij1.iging meer zou komen ; 

dat de Raad omtrent dit geschilpunt heeft 
overwogen: 

"dat vaststaat-, dat de belastingadministratiP 
bij het opleggen van den aanslag 1922/1923 in de 
inkomstenbelasting ter plaatse van belangbeb
bende's hoofdverblijf bekend was met het feit 
dat belanghebbende gedurende het belasting
jaar 1922/1923 te Amsterdam zoogenaamd 

8 
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"werkforens" was geweest en hem deswege in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Am terdam een aanslag moest, worden op
gelegd en dat voorts vaststaat, dat de genoemde 
administratie ook het voornemen koesterde, 
belanghebbende zulk een aanslag op te leggen ; 
dat waar een zoodanige aanslag zich zou moeten 
regelen naa r den aanslag in de inkom ten
belasting ter plaatse van hoofd verblijf, het alles
zins r edelijk wa5, dat de belastingadministratie 
niet tot het ople~gen van eerstgenoemden aan
slag overging vóordat de termijn voor r eclame 
tegen den laatstgenoemden aanslag was ver
streken; dat dus aan de om tandigheid, dat de 
bij de bestreden beschikking gehandhaafde 
aanslag op 17 Juli 1023 - datum w aarop de 
termijn voor het indienen van een bezwaar
schrift tegen den ter plaatse van hoofdverblijf 
aan belanghebbende opgelegden aanslag was 
verstreken - nog niet was opgelegd, geen 
argument kan worden ontleenct voorde bewering, 
dat de onderhavige aanslag (ten onrechte) ,,was 
achterwege gebleven" ; dat belanghebbende 
dan ook beweert, dat sinds 17 Juli 1023 het 
opleggen van een aanslag als de onderh avige 
uit het oog is verloren, zulks echter t en on
reihte ;" 

"dat toch op grond van den inhoud der 
5tukken en van het ter zitting verhandelde voor 
den Raad va~t5taat : 

dat op 17 Juli 1923 door de belastingadmi
nistratie werd overwogen aan belanghebbende 
over het belastingjaar 1922/1923 ter plaatse van 
hoofdverblijf een aanslag tot navordering op te 
leggen ; dat in verband hiermede werd besloten, 
het opleggen van een aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Am terdam 
in beraad te houden, tot tijd en wijle over het lot 
van den aanslag tot navordering zou zijn besli5t ; 
dat eind April 1924 of begin Mei 1924 van het 
opleggen van dien navorderingsaanslag werd 
afgezien ; dat toen - of althans zóó korten tijd 
er na dat van een "inmiddels a~hterwege geble
ven zijn" geen sprake mag zijn - besloten werd 
niettemin nog niet over te gaan tot het opleggen 
van een aanslag in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Amsterdam en dit wel, 
omdat belanghebbende op 30 April 1924 een 
verzoekschrift had ingediend tot herziening van 
den ter plaatse van hoofdverblijf opgelegden 
aanslag ; en mei} eerst de be lissing op dit ver
zoekschrift wilde afwachten ; 

dat op 13 J an. 1925 op dit verzoekschrift 
afwijzend werd beschikt ; dat toen of althans zoo 
korten tijd er na dat van een "inmiddels achter
wege gebleven zijn" geen sprake mag zijn -
werd besloten, het oplego-en van een aanslag in 
de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Amsterdam nogmaals in beraad te houden, 
thans met het oog op een reclame van belang
hebbende tegen zijn aansla~ in de inkom ten
belasting over het belastmgjaar 1923/1924, 
welke reclame een geschilpunt betrof, dat zijde
ling.s ook de juistheid van den aanslag 1922/1923 
raakte, en van de beslissing op welke reclame 
men een herziening ( volgens a rt. 109 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914) van den aanslag 
ter plaatse van hoofdverblijf over het belasting
jaar 1922/1923 wilde afhankelijk stellen; dat 
op de reclame 1023/1924 doot· den Inspecteur 
werd beschikt op 14 Jan. 1924, waarna belang
hebbende tegen de beschikking van den Inspec-

teur beroep instelde bij den R aad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Arnhem en ge
noemde R aad bij een op 30 Juni 1925 aan 
belanghebbende per post verzonden uitspraak 
belanghebbende ten deele in het gelijk stelde; 
dat, nog vóór deze uitspraak in kracht van ge
wijsde was gegaan, belanghebbende een tweede 
verzoekschrift indiende tot herziening volgens 
bovenvermeld art. 109 van zijn aan 1lag in de 
inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1922/1923 ter plaa tse van hoofdverblijf, met het 
oog waarop door de belastingadministratie werd 
besloten, het opleggen van een aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelastin~ der gemeente 
Amsterdam nogmaals in beraad. te houden tot 
tijd en wijle dit verzoekschrift zou zijn afgedaan; 
dat, nadat op 15 Aug. 1925 op het verzoekschrift 
was beschil,t, de oplegging van een aanslag in 
de plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Amsterdam over het belastingjaar 1922/1923 
onverwijld is ter hand genomen, waarna de bij 
de bestreden beschikking gehandhaafde aanslag 
ten kohiere is gebracht en aan belanghebbende 
ter kennis gebracht bij aanslagbiljet van 24 Sept. 
1925 ; dat uit a l die feiten blijkt, dat de belas
tingadministratie de oplegging van een aanslag 
als de onderhavige tot aan de totstandbrenging 
van deze laatste toe voortdurend in beraad heeft 
gehouden en dat derhalve genoemde aanslag 
niet anders kan worden aangemerkt te zijn clan 
een primitieve aanslag ; dat hierbij opgemerkt 
wordt, dat het er ten deze a lleen op aankomt of 
de hela tingadministratie inderdaad den onder
havigen aanslag voortdurend in beraad heeft 
gehouden ; en dat het er niet toe doet, of die 
administratie weinig (of zelfs niet) beleidvol 
handelde door den aanslag in beraad te houden ; 
gelijk het evenmin van belang is, of belang
hebbende gedurende het geheele tijdvak, dat de 
aanslag in overweging was, wel er van bewust 
was ; dat, wat dit laatste betreft, overigens niet 
mag worden voorbijgezien, dat belanghebbende 
aanvankelijk moet hebben geweten, dat hem 
nog een aanslag als de onderhavige wachtte, 
daar de aanslag in de plaatselijke inkomstenbe
lasting ter plaatse van hoofdverblijf slechts voor 
2/3 was opgelegd, in verband onder meer met 
zijn eigen mededeeling dat hij "werkforens" was 
te Amsterdam ; dat het zeer wel mogelijk is -
hetgeen in het midden blijve - dat belangheb
bende a llengs den indruk heeft gekregen, dat een 
aanslag als de onderhavige (ten onrechte) achter
wege was gebleven, doch dat het geen betoog 
behoeft, dat een dusdanige misrekening -
gesteld dat daarvan bij belanghebbende sprake 
is geweest - niet ten gevolge kan hebben, dat 
de onderhavige aanslag niet zou kunnen worden 
aangemerkt als eene primitieve; dat uit al het 
hierboven overwogene voortvloeit, dat belang
hebbende's eenige grief is ongegrond;" 

0. dat belanghebbende tegen deze beslissing 
als middel van cassatie voorstelt : 

Schending, althans verkeerde toep:i,ssing van 
de artt. 243r,, 2466 en 267 der Gemeentewet en 
de artt. 69 en 82 van de Wet op de Inkomsten
belasting 1914, en in de toelichting van dit 
middel een bestrijding levert van de leer van 
den Raad, volgen5 welke het voldoende zou zijn, 
als de administratie, om welke redenen ook, den 
aamlag in beraad heeft gehouden, welke leer zou 
medebrengen, dat ook als de aanslag zonder 
geldige redenen jaren lang wordt uitgesteld, het 
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geval, waarin alleen bij wege van navordering 
belasting mag worden geheven , zich niet zou 
voordoen; 

0. dat belanghebbende's grief gegrond is, voor 
zooverre zij zich ri~ht t egen de overweging 
waarin de R aad te kennen geeft, dat hij meen t 
zich t e moet en ont houden van eene beoordeeling 
van het beleid der a dministratie en het enkele 
feit van het in beraad houden beslissend ach t ; 

dat immers de volledige vrijheid van de a d
ministratie om den :pr imitieven aanslag naar 
haar goeddunken on bepaalden tijd uit te stellen, 
onvereenigbaar is m et het instituut der navor
d ering en met de bijzondere regeling daarvan, 
welke het recht tot navordering vastknool>t 
onder anderen aan het achterwege gebleven zi.Jn 
van den aanslag en dat recht na drie jaar doet 
vervalle n ; • 

dat dus bij de beantwoording van de vraag, of 
zoodanig achterwege gebleven zijn m oet worden 
aangenom en, mede beslissend is of voor de ver
traging aannemelijke r edenen hebben gegolden ; 

O. dat de gegrondheid van belanghebbende's 
grief op dit p unt echter niet behoeft te leiden tot 
vernietiging van de bestreden uitspraak ; 

dat t och de beslissing van den R aad, dat ten 
deze de aanslag niet in den zin der wet is achter
wege gebleven, in de feiten , zooals die in de uit
spraak zijn vastgest eld, ook als die worden los
gemaakt van de t erecht gewraakte overweging, 
voldoende rechtvaardiging vindt ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. (B.) 

3 Maart 1927. R ONDSCHRIJVF.N van den 
Minister van Justitie aan de Commissaris
sen der Koningin in de provinciën, betref
fende woonwagens en woonschepen. 

Onder mijn aanclach t is gekomen, da t in 
sommige gemeenten het kenmerken van woon
wagens en woonschepen niet altijd geschiedt 
overeenkomstig de voorschriften van art. 9, 
lste l id van het Reglement op Woonwagens 
en Woonschepen. Blij kens gemeld a rtikel be
hoort een woonwagen, c.q. woonschip, indien 
deze 1wg niet gekenmerkt is, ten bewij ze van 
plaa t sgevonden schouw te worden gekenmerkt 
met den naam der gemeente, waar de aanvraag 
is ingediend en daaronder met het regi-sler
nummer der aanvraag. Registernummer en 
nummer van schouw behooren dus in dit geval 
overeen t e st emmen. 

Beleefd moge ik UH oogEdelGestrenge ver
zoeken de aandacht van de Burgemeesters in 
Uw gewest op het bovenstaande te willen 
vestigen en, voor zooveel noodig, te willen 
bevorderen, dat voortaan het kenmerken van 
woonwagens of woonschepen op bovenom-
schreven wij ze plaats vindt . (Gem. Stem.) 

3 Maart 1927. R oNDSCIIRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Gemeentebesturen, betref
fende arrest anten -lokalen. 

Naar aanleicling van een daartoA strekkend 
verzoek van mijn ambtgenoot van J ustit ie heb 
ik de eer Uwe aandacht te vestigen op het bePluit 
van d ien Minister van 10 J anuari 1927, 2° Afd. 
A, N° . . 800 tot het vaststell en van a lgemeene 
voorschriften met betrekking tot plaat sen, die 

voor inverzekeringstelling worden bestemd, 
welk beslui t is opgenomen in de Nederlandsche 
St aatscourant vn.n 11 J anuari 1927 n°. 7 en in 
het, Algemeen P olit ieblad van 13 J anuari 1927, 
76° jaargang, n o. 2. (B.) 

BIJLAGF,, 

De Minister van ,Justitie, 
Gezien de artikelen 62 en 76 van h et Wetboek 

van Strafvordering, zooinede Titel IV van de 
Invoeringswet Strafvordering ; 

Gezien ar t ikel 1 van het K oninklijk besluit 
van "4 December 1925 ( Staatsblad n °. 460) ; 

Besluit als volgt : 
Artikel I. Ten aanzien van de plaatsen , die 

voor inverzekeringstelling worden bestemd, 
gelden , m et inachtneming van het bepan.lde bij 
Art ikel II, bi,j wijze van minimum-eischen de 
navolgende algemeene voorschriften : 

1. Ruimte. 
Voor één persoon m oet een ruimte van min

stens 9,00 M3 • beschikbaar zijn; worden twee 
personen in het zelfde lokaal opgesloten, dan 
m oet dit 13.50 l\'[3. beva t ten; drie personen 
18.00 1\1"., enz. 

Lokalen, waar de naüht wordt doorgebracht, 
moeten minstens in één richting een lengt e 
hebben van 2 M. 

2. Luchtverversching. 
Behoorlijke luchtververscbing moet verzekerd 

zijn. 
3. Licht. 

De plaatsen moeten door het daglicht verlicht 
zijn ; bovendien moet in ieder loka-al kunstlicht 
aanwezig zijn, zoodat lezen t e allen tijde, ook des 
avonds, mogelij k is. 

4. Vocht. 
De plaat sen mogen niet aoor vochtigheid voor 

de gezondheid schadel~ik zijn. 
5. Verwarming. 

De plaatsen moeten voldoende verwarmd 
kunnen worden. 

6. Nachtleger. 
Een behoorlijk nach tleger moet aanwezig 

zijn of des nachts worden verstrekt. 
Indien het nachtleger ook des daags aanwezig 

is, moet het zoodanig zijn , dat voldoende bewe
ginirsvrijheid overblijft. 

7. Bedekking. 
Voldoende bedekking behoort t e kunnen 

worden verstrekt . 
8. Reinheid. 

De plaat sen moet en aan r edelijke eischen van 
r einheid voldoen. 

9. Reinigingsmiddelen. 
R einigingsmiddelen voor den persoon der 

inverzekeringgest elden m oet en ook ongevraagd 
geregeld worden verstrekt. 

10. N atuurliJke behoeften . 
Ten einde aan zijn natuurlijke behoeften t e 

k unnen voldoen moet de inverzekeringgest elde 
op zijn minst te zijner beschikking hebben een 
luchtdicht ges loten voorwerp. 

11. Zitgelegenheid ; tafel. 
Aan rustige m enschen moet zitgelegenheid 

en tafel kunnen worden verstr ekt. 
12. Kijkgat. 

E en kij kgat, in st aat stell end den inverzeke
ringgestelde b\j gegJoten deur in het oog t e 
houden , moet aan wezig zijn . 

8* 
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13. Contact met bewaking. 
"Het moet den in verzekeringgestelde mogelijk 

z1Jn zoo nood1g steeds contact met de bewaking 
te verkrijgen. 

14. Ontvluchting ; zelfmoord. 
De inrichting van de cel moet zoodanig zijn, 

dat zooveel mogelijk wordt vermeden wat aan 
leiding zou kunnen geven tot ontvluchting of 
zelfmoord. 

15. Brandqevaar. 
Er moeten rèdelijke maatregelen genomen 

zijn om brandgevaar te voorkomen en in geva l 
van brand de veiligheid van den inverzekering
gestelde te verzekeren. 

Artikel II. De voorschriften in artikel I onder 
nos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 en 15 gelden terstond 
voor alle plaatsen, die voor inverzekering
stelling worden bestemd. 

De voorschriften onder nos. 1, 3, 5, 11, 12 en 
13 gelden terstond voor alle nieuw te bouwen 
lokalen en terstond na aanwijûng voor bepaalde 
lokalen door den Procureur-Generaal bij het 
Gerechtshof, binnen welks ressort zij gelegen 
zijn, aangewezen. Voor de overige lokalen voor 
inverzekeringstelling bestemd, gelden zij, be
houdens door den Procureur-Generaal telkens 
ten hoogst e voor twee jaar te verleenen op
schorting, van 1 Januari 1930 af. Deze opschor
ting kan slechts voor bepaalde voorschriften 
van artikel 1 en voor geen voorschrift langer dan 
tot 1 Januari 1940 verleend worden. 

Aanwijzing en opschorting, in het voorgaand 
lid "bedoeld, zijn slechts mogelijk ten aanzien 
van gemeentelijke lokalen voorinverzekering
stelling. Het betr effend gemeentebestuur staat 
tegen een zoodanige aanwijzing of tegen het 
afwijzen door den Procureur-Generaal an een 
verzoek om opschorting van een bepaald voor
schrift van artikel I gedurende een maand beroep 
open op den Minister van Just,itie. Hangende 
het beroep geldt de aanwijzing als nog niet 
gedaan, het voorschrift als nog opgeschort. 

Voor de lokalen, voor welke het voorschrift 
onder n°. 13 krachtens het bovenbepaalde nog 
niet geldt, geldt van heden af als overgangs
bepaling: 

,,Het moet den inverzekeringgestelde moge
lijk zijn ten minste eenmaal per dag contact 
met de bewaking te verkrijgen." · 

's-Gravenhage, den 10 Januari 1927, n°. 800, 
2de afd . A. 

D e Minister voor?Wemd, J. DoNNER. 

4 Maart 1927. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der NPÀer/n,nden te Mexico 
en den Mexicaanschen Minister van Bni
tenlandscbe Zaken gewisselde nota's d.d. 
12 en 31 Augustus, 14 en 28 September 
1926, tot verlenging van het op 22 Sep
tember 1897 tusschen NP,<J,erland en Mexico 
gesloten Verdrag van handel en vriendschap 
(Staatsblad 1899, n°. 200). S. 47. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Mexico 

en den Mexicaanschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d.d. 12 en 
31 Augustus, 14 en 28 September 1926, tot 
verlenging van het op 22 September 1897 tus
schen N r,,derland en .Mexico ge~loten Verdrag 
van handel en vriendschap (Staat,,bla<l 1899, 

n°. 200), van welke nota's een afdruk, met 
vertaling, bij dit Besluit is gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lsten Maart 
1927, Directie van het Protocol, n°. 6654; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde nota's te doen bekend maken 

door de plaatsing van dit Besluit in het Staat,
blad. 

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

's-Gravenhage, den 4den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 22 Maart 1927.) 

LEGATION DES PAYS-BAS. 

N°. 763. 

Mexico, Ie 12 août 1926. 

Monsieur Ie Ministre, 
J'ai !'honneur de porter ce qui suit à la 

connaissance de Votre Excellence. 
Sur demande du Ministre du Mexique à La 

Haye, Ie Ministère des Affaires Etrangères des 
Pays-Bas prépare un projet de tra.ité de com
merce Hollando-Mexicain qui substituera Ie 
traité actu,ellement en vigueur. Ce derrner 
traité a ét.é dénoncé par Ie Gouvernement 
Mexicain, Ie 15 octobrc 192.5, et par ce fait il 
écherra Ie 15 octobre 1926. 

Le Gouvernement Néerlandais espère pouvoir 
présenter au Gouvernement Mexicain Ie projet 
susmentionné au mois de septembre prochain ; 
mais il eet évident qu'il sera impossible de ter
miner les négociations concernant ce projet 
avant l'expiration de !'ancien traité. 
• Il est toutefois désirable qu.e les relations 

commerciales entre nos deux pays respectifs 
ne cessent de rester soumises à des règles bien 
établies et que !'ancien traité soit donc i:,rolongé 
jusqu'à ce que !e nou,veau traité soit conclu, ou 
qu'un arrangement transitoire soit conclu. 

Je saisis cette occasion, Monsieur Ie Ministre, 
pour réitérer à Votre Excellence les assurances 
de ma plns haute considération. 

VAN AsBECK. 
A Son Excellence j)fonsieur le L icenciado 
.AARoN SAENZ, Ministre des Affaires Etran
gères, à Mexico. 

SECRETARlA DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

No. 12011. 

Mexico, 31 de agosto de 1926. 

Sei'.i.or Ministro, 
Me refiero a la atenta nota de Vuestra 

Excelencia, numero 763, de fecha 12 del mes 
en curso, relativa al proyecto de tratado de 
amistad, comercio y navegación que el Gobierno 
Neerlandés espera poder presentar al de México 
antes del mes de septiembre próximo, y al 
deseo del proprio Gobierno de Holanda para 
que el antiguo tratado celebrado entre ambos 
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paises se prorrogue en tanto se termina uno 
nuevo o se celebra un arreglo transitorio. 

En respuesta, me permito manifestar a 
Vuestra Excelencia que, en el caso de que el 
proyecto a que se alude sea presentado en 
septiembre y ne se disponga del tiempo necesa• 
rio para terminar su estudio, el Gobierno de 
Mexico está anuente en prorrogar por seis meses 
más la vigencia del tratado anterior. 

Aprovecho la opportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las segurudades de mi muy 
distinguida consideración. 

AARON SAENZ. 

Excelentisimo Se';wr Barón DE ASBECK, Enviado 
Extraordinario y M inistro Plenipotenciario de 
Holanda, Presente. 

LÉGATION DES PAYS-BAS. 

Mexico, le 14 septembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

En réponse à !'office n°. 12011 que Votre 
Excellence a bien vonlu m'adresser en date du 
31 août dernier, j'ai l'honneur de porter à Sa 
connaissance que Son Excellence le Ministre 
des Affaires Etrangères des Pays-Bas m'autorise 
à prolonger le présent traité de commerce, 
pour la durée de six mois. 

Le projet néerlandais, dont il y a question 
dans mon mémorandum n°. 763, du 12 août 
dernier, sera remis à Son Excellence le Ministre 
du Mexique à La Haye, probablement dans le 
courant de cette semaine ; simultanément une 
copie m'en sera envoyée. 

J e saurai extrêmement gré à Votrt> Excellence 
de bien vouloir me faire savoir, si Elle considère 
comme fixée la prolongation du présent traité, 
jusqu'au 15 avril 1927, par l'échange du mémo
randum de cette Légation du 12 août 1926, 
n°. 763, de la lettre de Votre Excellence du 
31 aoilt, n°. 12011, de la présente de cette 
Légation et de la réponse à celle-ci y_ue j'ai 
l'honneur de solliciter. 

Je saisis cette occasion, Monsieur Ie Ministre, 
pour présenter à Votre Excellence les assurances 
réitérées de ma plus haute considération. 

VAN ASBECK. 

A Son Excellence Monsieur le Licenciado 
AARON SAENZ, Ministre des Affaires Etran
gères, à Mexico. 

SECRETARlA DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

No. 13674. 

Mexico, 28 de septembre 1926. 

Sei'ior Ministre, 
H e recibido la atenta nota de esa Legación, 

numero 864, de fecha 14 del actual, en la que, 
con relación al 'f'ratado de amistad y Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de los Paises Bajos con fecha 22 de 
septiembro de 1897, manifiesta Vuestra Exce
lencia que el proyecto neerlandés debe haber 
sido entregado al Ministre de Mexico en La 
Haya en el curso de la semana pasada, y solicita 

saber si considero como determinada la prorroga 
del actual Tratado hasta el 15 de abri! de 1927, 
por el cambio del memorándum de esa Legación, 
numero 763 de 12 de agosto ultimo, de m1 nota 
numero 12011 de 31 del mismo mes; de la nota 
que contesto y de la presente. • 

En debida respuesta tengo la honra de mani
festar a Vuestra Excelencia que tratándose 
unicamente de la prórroga por seis meses del 
plazo para los efectos del denuncio, debe consi
derarse el canje de los documentos aludidos 
como suficiente. 

Me es grato renovar a Vuestra Excelencia el 
testimonio de mi muy atenta consideración. 

' AARON SAENZ. 

Excelentisimo Se';wr Barón DE ASBECK, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Holanda, Presente. 

VERTALINGEN. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN-

Mexico, 12 Augustus 1926. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer het volgende t er kennis V8n 

Uwe Excellentie te brengen. 
Op verzoek van den Mexicaanschen gezant 

te 's-Gravenhage bereidt het Nederlandsche 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken een ont
werp voor van een Nederlandsch-Mexicaansch 
handelsverdrag, dat het t.hans van kracht zijnde 
handelsverdrag zal vervangen. Dit laatste ver
drag is door de Mexicaansche Regeering op 
15 October 1925 opgezegd en het zal dienten
gevolge op 15 October 1926 vervallen. 

De Nederlandsche Regeering hoopt voren
bedoeld ontwerp in de maand September a .s. 
aan de Mexicaansche Regeering te kunnen 
aanbieden, maar het is duidelijk, dat het on
mogelijk zal zijn om de onderhandelingen over 
dat ontwerp te beëindigen "óór het vervallen 
van het oude verdrag. 

Het is evenwel wensche!~ik, dat de handels
betrekkingen tu~schen onze beide landen onder
worpen blijven aan vastgestelde regelen en dat 
het 011de verdrag dtarhalve zal worden verlengd, 
totdat het nieuwe verdrag zal zijn gesloten of 
totdat. een voorloopige regeling zal zijn getroffen. 

Ik maak, enz. 
VAN ASBECK. 

Aan Ziine Excellentie den Heere AARoN SAENZ, 
Ministër van Buitenlandsche Zaken te Mexico. 

SECRETARIAAT DER BUITENLANDSCHE 
BETREKKINGEN. 

No. 12011. 

Mexico, 31 Augustus 1926. 

Mijnheer ·de Minister, 
Ik moge verwijzen naar Uwer Excellentie's 

nota van 12 dezer, betreffende het ontwerp
tract.aat van vrienèlschap, handel. en scheep
vaart, dat de Nederlandsche Regeering voor 
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September aanstaande aan de Mexicaansche 
R egeering hoopt aan te bierlen en aangaande 
den wensch der N ederlandsche R egeering, à at • 
het oude tusschen beide landen gesloten verdrag 
van kracht blij, e tot tijd en wijle een nieuw 
ge~lo•,en wordJ;, of wel eene overgangsregeling 
getroffen worde. 

In antwoord veroorloof ik mij Uwer Excel
lentie roede t e deele'l, dat, in het geval bedoeld 
ontwerp in September aangeboden wordt en 
de noodige t ijd om de studie e r van t e volt ooien 
niet beschikbaar is, de Mexicaansche Regeering 
bereid is den geldigheidsduur van het vroegere 
t rartaat voor zes maanden t e verlengen. 

Gelief, enz. , 
.AARON SAENZ. 

Zijner E xcellentie den Heere Baron VAN AsBECK, 
B uitengewoon Gezant en Gerolmn.chtigd M inister 
der Nederlanden, alhier. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 

Mexico, 14 September 1926. 
Mijnheer de Minister, 

In antwoord op de nota n°. 12011, die Uwe 
E xcellentie op den 31 Augustus j.1. wel tot mij 
heeft willen richten, heb ik de eer t e H arer 
kennis te brengep , dat Zijne Exce!leTJ.tie de 
Minister van RuitenlandRche Zaken van reder
land mij machtigt het bestaande handelsverdrag 
te verlengen voor den tjjd van zes maanden. 

H et Nederland sche ontwerp, bedoeld in mijn 
memorandum n°. 763 van 12 Augustus j.l. , zal 
waarschijnlijk in den loop van deze week aan 
Zijne Excellentie den gezant van Mexico te 
's-Gra" enhage worden ter hand gesteld ; t ege
lijkertijd zal mij een afschrift ervan worden 
toeo-ezonden . 

Ik zoude Uwer E xcel!en t ie zeer dankbaar 
zijn, indien Zij mij wilde mededeelen, of Zij, 
na de wisReling van het memorandum van dit 
Gezantschap van 12 Augustus 1926, n°. 763, 
van Uwer Excellentie's brief van 31 Augustus, 
n°. 12011, van dezen brief van d it Gezantschap 
en van het antwoord, dat ik de eer heb hierop 
t e verzoeken, het huidige verdrag als tot 15 
April 1927 verlengd beschouwt. 

Ik maak, enz. 
VAN ASBECK. 

A an Zijne E xcellentie den H eere .AARoN SAENZ, 
Minister van B1,itenlandoche Zaken Ie Me.-i:ico. 

SECRETARIAAT DER BUITENLANDSCHE 
BETREKKINGEN. 

No. 13674. 

Mexico, 28 September 1926. 
Mijnheer de Minister, 

Ik kwam in het bezit van de nota van Uw 
GezantRcbap, n°. 864, d .d . 14 dezer, waarin 
met betrekking t ot het verdrag van vriendschap 
en handel, gesloten t usschen de _Yere_enigde 
Mexicaansche Staten en het Koninkr;Jk der 
Nederlanden den 22sten September 1897, Uwe 
E xcellentie bericht , dat het Nederlandsche ont
werp aan den gezant van Mexico te 's-Graven· 
hago in den loop der vorige week moet zijn 

overhandigd en waarin Uwe Excellentie den 
wenech uitspreekt t e vernemen of ik het huidige 
tract aat, na de wisseling van het memorandum 
Uwer Legatie n°. 763, d.d . 12 Augustus j .l ., 
van JIDjn schrijven n°. 12011, d.d. 31 dierzelfde 
maand, van do antwoord-nota en van dit 
schrijven, als tot 15 April 1927 verlengd be
schouw. 

In antwoord daarop heb ik de eer Uwer 
Excellentie t e bericht en, dat, waar het hier 
uitsluit end gaat om verlenging voor 6 maanden 
van den t ermijn, waarna de opzegging in werking 
treedt, de wisseling van de bovenaangehaalde 
documenten als voldoende moet geacht worden. 

Gelief, enz. 
AARoN SAENZ . 

Zijner E xcellentie den H eere Baron VAN As sEoK, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd M ini,•ter 
der Nederlanden, alhier. 

5 Maart 1927. BESLUIT t ot het doen in wer
king t reden d er wet va n 27 D ecem b e r 
1926 (S taatsblad n°. 415) en tot bekend
making van den gewijzigden t ekst der 
Waarborgwet. S. 48. 

WrJ WI LHELMINA, ENZ. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 2 Maart 1927, n°. 102, Accijnzen ; 

Gelet op de artikelen II en U I der wet van 
27 December 1926 (Staatsblad n°. 415) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art: 1. De wet van 27 December 1926 

(Staatsblad n°. 415) treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1927. 

2. De t ekst der wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. 178) omt rent den waarborg en 
de bela~ting der gouden en zilveren werken, 
zooals die wet luidt na de wijzigingen, laatstelijk 
daarin aangebracht b\j de in artikel l genoemde 
wet, wordt algemeen bekend gemnakt door bij
voeging van den gewijzigden tekst bij d it besluit. 

Onze Minister van F inanciën is belast met de 
uitvoering v11,n dit besluit, dat met den in 
artikel 2 bedoelden tekst in het S taatsblad za l 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-GravPnhage, den 5den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De ..IJ[iniJter mn Financiën., DE GEER. 
(Uitgeg. 17 ."lo1aart 1927.) 

• 
TEKST der wet omtrent den waarborg en de 

belasting der gouden en zilveren werken 
van 18 September 1852 (Staatsbl.ad n°. 178), 
gewij zigd bij de wetten van 7 Mei 1859 
(Staatsbl.i.d v 0 . 31), 15 April 1886 (S taats
blad n°. 6 .), 31 December 1887 (Staatst.lad 
n°. 265), 15 April 1896 (Staatsblad n°. 70), 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 131), 1 Juli 
1909 (Staa'-bblad n°. 253), 22 Maart 1917 
(Staatsblad n°. 243), 15 October 1921 
(Staatsblad n°. 1123), 20 Juni 1924 (Staats
blad n°. 305), 30 December l!l25 (Staatsblad 
n°. 532) en 27 December 1926 (S taatsblad 
11°. 4 ] 5). 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Van de gehalten. 

Art. 1. De gehalten der gouden en zilv{"ren 
werken, welke door rijkskeurmerken gewaar
borgd worden, zijn bepaald : 
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voor het goud, onverschillig of de werken 
hier te lande, dan wel eld ers zijn vervaardigd, 
op vier: te weten 916, 833, 750 en 583 duizend
sten ; 

voor het zilver, uitsluitend indien de werken 
hier te lande ven- aardigd. zijn, op twee: te 
weten 934 en 833 duizendsten. 1 

Art. 2. Op die gehalten wordt eene ruimte 
toegestaan van drie duizendsten voor het goud 
en vijf duizenilsten voor het zilver. 

DA werken, tusschen twee gehalten bevonden, 
worden op het laagst dier b eide geh a lten ge
keurmerkt. 

Art. 3. Voor holle werken, koordketting, 
dmadwerken en soortge~jke voorwerpen, waar
van het juist e gehalte niet anders dan bij 
versmelting kan worden bepaald, wordt eene 
ruimte van twintig duizendsten verleend. 

H et metaal, afzonderlijk onderzocht, blijft 
aan de algemeene bepaling van artikel 2 ge
bonden. 

Art. 4. Werken, waarvan de gehalten in
gevolge artikel 1 niet gewaarborgd worden, 
ontvange'l, tot op de grens in a rtikel 6 gesteld, 
alleen een stempelmerk t en bewijze dat de 
belasting voldaan is. Gelijke stempeling ge
schiedt t en aanzien van ingevoerde gouden 
werkt>n , voor welke niet overeenkomstig artikel 
70, onder 2°., st empeling op een der gewaar-
borgde gehalten wordt verlangd. . 

Mede kunnen van deTJ. waarborg worden uit
gesloten en op den voet van het vorig lid worden 
gestempeld de werken, die in zoodanigen -vol
tooiden staat worden aan!(eboden, dat een 

. onderzoek op die gehalten zonder beschadiging 
niet mogelijk is. 2 

Art. 5. Werken, t en deele uit edele en t en 
d eele uit onedele metalen t e zamen gesteld, 
worden beschouwd als in de termen vallende 
van artikel 4, tenzij deze zamenstelling het 
gevolg zij eener volstrekte noodzakelijkheid, 
waarvan de beoordeeling aan den hoofdambte
naa r van het kantoor van waarborg, waar de 
werken worden aangeboden, blijft overgelaten. 

H etzelfde geldt van de vereeniging der beide 
edele metalen aan oen zelfde werk, tenzij elk 
dier metalen vatbaar zij o.m afzonderlijk te 
worden gekeurmerkt. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van de belasting en de kantoren van waarborg. 

Art. 6. Van Rlle gouden en zilveren werken, 
welke na de invoerin?., dezer wet aan de tem
peling worden onderworpen, wordt eene belas
ting geheven ten bedrage van dertig gulden per 
hectogram goud en van één gt1lden en vijftig 
cent per hectogram zilver. 3 

Werken, wier goud.- of zilvergehalte beneden 
de 250 duizendsten blijft, worden niet als 
gouden of zilveren we~ken aangemerkt. 

De zamengestelde werkfn bij artikel 5 ver
roeid, worden alleen belast naar evenredi~heid 
van het zich daarin bevindend goud of zilver. 

1 Art. 1 gewijzigd bij art. I der wet van 
20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

2 Art. 4 gewijzigd bij a rt. I der wet van 
20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

3 Art. 6, eerste hd, luidt a ldus ingevolge 
art. 1 rler wet van 15 October 1921 (Staat-,blad 
n°. l 123). 

De heffing der belasting gaat aan de stem
peliog vooraf, tenzij op den voet van het volgend 
a rtikel krediet wordt genoten. 1 

Art. 6bis. Aan schatplich tigen wordt, onder 
zekerheidstelling, krediet voor de belasting en 
voor het. in artikel l 5 bedoelde essaailoon ver
leend tot den zevenden dag der maand, volgende 
op die, waarin de werken aan de stempeling 
zijn onderworpen of waarin de gehalte-proeven 
welke geen betaling van belast.ing tengevolge 
hebben, zijn verricht . 

T en kantore van d en waarborg ,vordt m et 
iederen schatplichtige die krediet volgens het 
vorig lid geniet, eene rekening gehouden. 

Op den t e stellen borgtocht, het krediet en 
de betalingen daarop, zijn van toepassing de 
bepalingen van het 23ste hoofdstuk der Alge
mecne Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38). 

Voor de invorderiog van de belasting en het 
essaailoon en de daarop vallende kosten hebben 
de bij artikel 7, derde lid, bedoelde ontvangers 
het recht van parate executie, bedoeld in het 
24ste hoofdstuk der voornoemde Algemeene 
Wet. 2 

Art. 7. Tot het onderzoek en de stempeling 
van de gouden en zilveren werken worden 
kaTJ.toren van den waarborg ingesteld. 

Het getal, de gemeenten van vestiging en de 
kringen dier kantoren, alsmede de samenstelling 
van het daaraan verbondon personeel, worden 
doo~ Onzen Ministe~ van Financiën naar gelang 
der behoeften van den dienst aangewezen en 
geregeld . 

De ontvangst van de belasting en van het 
essaailoon wordt opgedragen aan de door Onzen 
Minist er " an Financiën aan te wijzen ontvangers 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 3 

Art. 8. De an;.btenaren van den waarborg 
zijn verpligt kosteloos aan een ieder inlichting 
t e geven omtrent de beteekenis der verschillende 
keur- en andere stempelmerken, op gouden en 
zilveren werken voorkomende. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van de Ptempelmerken en de gehalte-proef. 
Art. 9. De stempeling der gouden en zil

veren werken, zoowel in het geval bij artikel 1 
als in dat bij artikel 4 dezer wet bedoeld, 
geschiedt met rijks-stempels, omtn,nt welker 
vorm, vervaardiginf,, gebruik -en verantwoor
ding door Ons de noodige voorschriften gegeven 
worden.• 

Art. 10. De rijks-stempelmerken zijn: 
1°. het gehalte-merk; 
2°. het merk tot aanwijzing van het waar

borgkantoor, waar de stempelmg is gt>schied ; 
3°. het jaar.letter-merk ; 
4°. het merk voor de kleine goudwerken, 

uit één enkel stuk, of wel uit meerdere, voor 

1 Art. 6, la1ttste lid, gewijzigd bij art. I der 
wet van 27 December 1926 {8taatsbla,l n°. 415). 

2 Art. 6bi.~ ingevoegd bij art. I der voor
melde wet. 

3 Art. 7 aldus vastge~teld bij art. I der 
voormelde wet. 

• H et tweede lid vervallen iogevolge art. 3, 
onder d, j0 • :ut. 7, eerste lid, der wet van 
15 April 1886 {Staateblad n°. 64). 
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afzonderlijke stempeling v1itbare stukken be
staande; 

5°. het merk voor kleine goudwerken, voor
zien van aanhangselen, welke geen afzonderlij ke 
stempeling t oelaten ; 

6°. het, merk voor de kleine zilverwerken; 
7°. het merk voor de werken. welke aan 

!,een der bij artikel 1 vermelde gehalten vol
doen; 

8°. het merk voor de vreemde werken ; 
9°. het merk voor de werken, welke onder 

genot van t eru~ga,e der daarvan betaalde 
regten worden uitgevoerd. 1 

Art. 11. 2 

Art. 12. Werken, welke niet zonder gevaar 
van hescbadi1Zing gestempeld kunnen worden, 
mogen door de ambtenaren van he t kantoor 
van waarborg, waar het, onderzoek plaats heeft, 
van de stempeling worden v1 ijgesteld. 

In zoodanig geval wordt aan die werken, 
met het zegel van het kantoor van waarborg, 
een schriftelijk bewijs gehecht, hetwelk eene 
n auwkeurige omschrijving van dezelve, met 
aanwvzing van den werkmeester, inhoudt. 

Vóor de uitreiking van dat bew~is moet de 
belasting voldaan zijn, en daarvan op hot stuk 
aanteekening gehouden worden. 

Art. 13. Onverminderd de stempeling van 
•~ Rijks wege, io elk werkmeester verpligt alle 
uit zijne werkplaats voortkomende gouden on 
zilveren werken, met l!itzondering van die, 
welke verkeeren in hot geval bij het eerste lid 
van het vorig artikel voorzien, met den afslag 
te merken van een eigen stempel, waarvan hij 
zich t e dien einàe voorzien moet, en welke de 
aanvangletters van zijnen naam benevens een 
bijzonder, met goedvinden der ambtenaren van 
den waarborg door hem gekozen onderschei
dingsteeken vertoonen moet. 

Dit merk, den verantwoordelijken vervaa r
diger van het werk aanwijzende, draagt den 
naam van meesterteeken. 

Geen werkmeester mag een meosterteeken 
aannemen, volkomen gelijk aan da t van een 
zijner beroepsgenooten. 3 

Art. 14.' 
Art. 15. Voor gehalte-proeven welke geene 

betaling van belasting t en gevolge hebben, zijn 
de , olgende essaai-loonen verschuldigd : 

Goud-essaai : 
voor eene kupelproef, f 3, 
voor het, toetsen van kleine werken, f 0.10 

por stuk; 
Vergnld-es-~aai : 

voor een e verguldproef, f 3.80; 
Zilver-essaai : 

voor eene kupelproef, f 0.80, 
voor eene proef op den natten weg, f 0.80, 
voor het toetsen van kle ine werken, f 0.04 

per stuk. 
De essaai-loonen volgens dit en het voorgaand 

1 Art. 10 gewijzigd bij a rt. I der wet van 
27 December Hl26 (Staatshlad, n°. 415). 

2 Art. 11 vervallen ingevolge art. I der 
~oormelcle wet. 

3 H et vierde lid vervallen ingevolge art. 3, 
onder d, j0 • art. 7, eerste lid der wet van 15 April 
1886 (Staatsblad ,:i 0 • 64). 

4 Art. 14 vervallen ingevolge art. I der wet 
van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

artikel verschuldigd, worden aan de schatkist 
verantwoord. 1 

Art. 16. De essaai-broodjes, kornetten, snip
pelingen en het vijlsel worden na elke gehalte
proef aan de belanghebbenden teruggegeven. 

Bij zilverproeven op den natten weg wordt 
het chloorzilver, hetgeen daarbij in handen van 
den es~aijenr achterblijft, aan den aan bieder 
vergoed met tien cent voor eene heele proef
neming. Voor een halve of kwa rt-proeve van 
gelijken aard wordt die vergoeding in dezelfde 
r ede verminderd. 2 

Art. 17. Alvorens tot het onderzoek te 
worden t.oegelaten moeten de werken tot eenen 
staat van voltooiing gebracht zij,i, welke zoo
wel t egen eene verandering van hunne oor
spronke lijke bes te mming , als t ege n e e ne be
schadiging der st empelteekenen bij de verdere 
bearbeiding, waarborgt. Werken, waaraan zoo
danige beschadiging is toegebracht, zijn op
nieuw aan belasting en stempeling onderhevig. 

Inlandsche werken worden alleen tot het 
onderzoek toegelaten indien zij, behoudens het 
in artikel 13 genoemde nitzomleringsgeval, 
voorzien zijn van het meesterteeken en zij noch 
door polijsten, of op welke andere wijze ook, 
zij n a.fgewerkt, noch van steenen, of andere 
dergelijke versierselen, zijn voorzien ; een en 
ander, t enzij bijzondere redenen, welker beoor
deeling aan den hoofdambtenaar van het kan
toor van waarborg, waar de aanbieding ge
schiedt, is overgelaten, znlks onmogelijk maken. 3 

Art. 18. De werken, ter keuring aangebo
den, moeten vergezeld gaan : 

van een onderteekend borderel in tweevoud, 
opgave inhoudende van metaalsoort, getal en 
gewicht, alsmede indien stempeling op een der 
gewaarborgde gehalten wordt verlangd, van dat 
gehalte, 

of van een inventa ris volgens artikel 70. 
Voor het borderel en den inventaris wordt 

gebruik gemaakt van door Onzen :li'Ünister van 
Financiën vast t e st ellen formulieren, die van 
Rijkswege verkrijgbaar worden gesteld tegen 
een prijs, die den kostenden prijs zooveel mo
gelijk nabijkomt . 

Bij bevinding van zóód anig verschil in $ehalte, 
dat daarvan, zonder de gedane ontdekkIDg, on
juiste st empeling het gevolg zou zijn geweest, 
wordt de partij verbeurdverklaard. De ver
beurdverklaring wordt uitgesproken tegen den
gene, die het borderel of den inventa ris onder
teckend heeft. 4 

Art. 19. De werken moet en steeds van ver
lengstukken voorzien zijn, t en einde daarop 
het voor de proef benoodigde metaal t e- kunnen 
insnijden, tenzij bijzondere redenen, welker be
oordeoling aan den hoofdambtenaar van het 
kantoor van den waarborg, waar de werken 
worden aangeboden, blijft overgelaten, zulks 
onmogelijk maken. 

1 Art. 15 a ldus vastgesteld bij art. 1 der wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1123). 

2 Art. 16, tweede lid, aldus vastgesteld bij 
art. 4 der wet van 7 Mei 1859 (Staatsblad n°. 31). 

3 Art. 17 a ldus vastgesteld bij art. I der wet 
van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

4 Art. 18, opnieuw vastgesteld bij art. I 
der wet van 20 Juni 1924 (S taat sblad n°. 305), 
nader gewijzigd bij a rt. I der wet van 27 Decem
ber 19- 6 (Staatsblad n°. 415). 



121 5 M A A R T (S.48) 1927 

Het blijft desniettemin den essaijcur n-ij
gelaten .die insnijding ook, althans voor een 
gedeelte, op het welk zelf te verrigten. 

Wanneer de verlengstukken tlijken mogten 
dour soldering aan het werk te zijn aangezet, 
moot het metaal van het verlengstuk en dat 
van het werk steeds elk afzonderlijk onderzocht 
worden. 

Wanneer dit tweeledig onderzoek zoodanig 
verschil in gehalte doet kennen, dat daarvan 
zonder de gedane ontdekking, onjuiste stem
peling het gevolg zou zijn geweest,, wordt het 
werk verbeurd verklaard en vervalt de aan
bieder in eene boete van het tienvoud der 
verschuldigde r echten. 1 

Art. 20. De "Ouden en zilveren werken, 
bestemd om van d e gehalte-teekenen te worden 
voorzien, en die na aaneenvoeging hunner 
verschillende deelen niet meer vatbaar zijn 
zouden voor een behoorlijk onderzoek, worden 
bij losse gedeelten aan het essaai onderworpen, 
en van een herkenningsteeken, dat het bevonden 
gehalte aanwijst, voorzien. Later, in voltooiden 
staat aan het kantoor teruggebragt, worden zij, 
zonder opnieuw onderzocht te worden, op het 
door de herkenningsteekenen aangewezen ge
h alte gestempeld. 

Werken, door veronachtzaming dezer bepa
ling voor geen behoorlijk onderzoek vatbaar, 
vallen onder het bereik van artikel 4 dezer 
wet. 

Art. 21. Holle werken, draad- en knopwerk, 
en alle andere werken, waarvan men het gehalte 
niet langs den gewonen weg kan leeren kennen, 
worden, zoo zij door den aanbieder als ver
vaardigd op een der gewaarborgde gehalten 
zijn aangegeven, onderzocht bij zamensmelting 
van een of meerdere stukken, naar gelang van 
de grootte der partij. 

Zoo dit onderzoek de juistheid der aangifte 
bevestigt, wordt de waarde van hot fatsoen der 
versmolten stukken den belangh ebbende van 
Rijkswege vergoed. 

In het t egenovergesteld geval wordt den 
aanbieder, zonder eenige vergoeding, alleen de 
keus gelaten tusscben eene verbreking der 
aangeboden werken en eene stempeling derzelve 
op den voet van artikel 4 dezer wet. 

Art. 22. De essaije.1r is bevoegd om de 
gouden en zilveren werken, aangegeven als ver
werkt op een der gewaarborgde gehalten, welke 
hem toeschijnen met ijzer, koper, hars of ecnige 
andere vreemde stof opgevuld, of ook op eene 
bedekte wijze met soldeersel overladen te zijn, 
in tegenwoordigheid van den aanbieder door 
te snijden. 

Blijkt het gerezen vermoeden juist, zoo wordt 
de partij verbeurd verklaard, en vervalt de 
overtreder in eene boete ten bedrage van het 
tienvoud der belasting, welke verschuldigd 
zoude geweest zijn, zoo de partij tot de stem
peling had kunnen worden toegelaten. 

In het t egenovergestelde geval, wordt aan 
den aanbieder van rijkswege de waarde van 1-et 
fatsoen van het doorgesneden werk vergóed. 

De bepalingen van dit artikel strekken zich 
mede uit tot alle reeds in den handel aanwezige 

1 Art. 19, laatste lid, aldus gewijzigd bij 
art. I der wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
11°. 415). 

voorwerpen, welke van een gehalte-aanduidend 
stempelmerk zijn voorzien. 1 

Art.. 23. 2 

Art. 24. Wanneer ten aanzien van eenig 
aan het wettelijk onderzoek onderworpen goud
of zilverwerk een verschil in gehalte bevonden 
wordt, als in het tweede lid van artikel 18 
bedoeld, kan op verlangen van den aanbieder 
tot eene tweede proef worden overgcgaat>. 

Indien deze de uitkomst der vroegere be
vestigt, is de aanbieder gehouden tot b etaling 
van essaailoon op den voet van artikel 15. • 

Art. 25. De uitspraak over geschillen van 
allooi en essaai is opgedragen aan den munt-
meester van 's Rijks Munt. · 

Het te beoordeelen voorwerp wordt opge
zonden, verzegeld door den essaijeu.r en dengene; 
die zich door diens beslissing bezwaard acht. 

De uitkomst van het onderzoek wordt aan 
de betrokkenen medegedeeld, die zich naar de 
gedane uitspraak hebben te gedragen. 

De kosten, aan het opzende,:, en het onder
zoek verbonden, komen ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij. De berekening der 
kosten van onderzoek geschiedt op den voet 
van artikel 15. 

Geschillen over de echtheid van stempel
merken en het juiste gebruik va 1 stempels, als
mede die, tot welke het geval, voorzien bij 
artikel 22, kan aanleiding geven, worden beslist 
door den Minister van Financiën, volgens door 
hem te stellen regelen. Voor die geschillen gelden 
het derde en het vierde lid van dit artikel.• 

Art. 25bis. In alle burgerlijke en strafge
dingen, waarvan de beslissing afhangt van die 
van een geschilpunt in zake allooi. en essaai, 
moet de muntmeester als deskundige over dit 
geschill'unt gehoord worden. 

De bnrichten van den muntmeester moeten 
de gror,den behelzen, waarop zij rusten en 
ondertec•kend zijn. 

Voor die berichten worden geene kosten 
berekend dan die van zegel en registratie, voor 
zoover die verschuldigd zijn. 4 

Art. 25ter. Wanneer de beslissing van een 
burgerlijk geding afhankelijk is van die van een 
geschilpunt als in het vorig artikel bedoeld, 
beveelt de rechter, hetzij op verzoek van een 
der partijen, hetzij ambtshalve, bij interlocutoir 
vonnis, dat het bericht van den muntmeester 
wordt ingewonnen. 

Op di.t deskundig onderzoek zijn de bepalin
gen cler achtste Afdeoling van den derden Titel 
van het eerste Boek Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van toepassing, voor zooveel 
daarva11 niet bij dit of het voorgaande artikel 
dezer wet is afgeweken. 

Art. 26. De eigenaar van eenig goud- of 
zilverwerk, die meent dat het daarop voor-

1 Art. 22 gewijzigd bij art. I der wet van 20 
Juni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

2 A.t. 23 vervallen bij art. I der wet van 
27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

• Artt. 24 en 25 aldus vastgesteld bij art. I 
der wet van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305) . . 

• Artt. 25bis en ter, ingevoegd bij art. II 
der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 131), zijn 
gewijzigd bij art. III der wet van 1 Juli 1909 
(Staatsblad n°. 253), art. 25bis bovendien bij 
a rt. I der wet van 20 Juni 1924 /Staatsblad 
n° 305) · 
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komend keurmerk, of het merk, bedoeld in 
artikel 4 der wet, in verband met het goud- of 
zilvergehalte van dat werk daarop ten onrechte 
aanwezig is, is bevoe@ een onderzoek door den 
muntmeester van 's .l:{.ijks Munt te verlangen. 
H et verzoek wordt ingediend bij den l\fini~ter 
van Financiën, die den belanghebbende met de 
uitkomst van 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. 1 

Art. 27. Voor benoeming tot essajjeur van 
den waarborg komen alleen in aanmerkin'l zij, 
die als essaijeur zijn geëxamineerd en van eene 
akte ya;i toelating Ejjn voorzien door eene 
commissie van drie leden, waarvan de munt
meester lid en voorzitter is. De beide andere 
leden worden door Ons benoemd. 

Deze bepaling geldt niet voor hen die onder 
de werking van artikel 7 der wet van 1 Juni 
1850 (Staatsbl.ad n°. 25), gewijzigd bij de wet 
van 2 Januari 1899 (Staateblad n°. 11), het 
daar bedoeld examen met goed gevol~ hebben 
afgelegd. 2 

Art. 28. 3 

VIERDE HOOFDSTUK. 
Van de schatpligtigen. 

Art. 29. Schatpligtig ten aanzien vau deze 
wet en de daarbij geregelde belasting is, al wie 
eenig geheel of gedeeltelijk uit goud of zilver 
be taande voorwerpen vervaardigt, bewerkt, 
doet vervaa rdigen of bewerken en al wie met 
zoodanige voorwerpen handel drijft. 

Werklieden die in dienst van hunnen meester 
geheel of gedeeltelijk uit goud of zilver bestaande 
voorwerpen voor dezen vervaardigen of bewer
ken, zijn niet schatpligtig. 

Art. 30. H et uitoefenen van de beroepen, 
bij het voorgaand artikel genoemd, moet, op 
verbeurte eener boete van honderd gulden, 
worden voorafgegaan door eene onderteekende 
aangifte op het kantoor van den wa arborg, 
binnen welks kring die uitoefening zal plaats 
hebben.• 

Binnen veertien dagen nadat iemand zoo
danig beroep heeft lat en varen, moet hij daar
van eene geqjke aangifte hebben gedaan, op 
straffe derzelfde boete. 

Op de erfgenamen van den overledene, die 
zoodanig beroep t1itoefende, rust de verpligting 
tot geqjke aangifte, welke door ben ge chieden 
moet binnen ééne maand na het overlijden des 
erflaters, op verbeurte derzelfde boete. 

Art. 31. Werklieden, die, ofschoon in vaste 
dienst van eenig schatpligtige, hunnen beroeps
arbeid niet in ziine maar in hunne eigene 
woning of werkplaats verrigten, zijn onder 

1 Art. 26 aldus vastgesteld bij a rt. I dor wet 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

2 Art. 27 opnieuw vastgesteld bij a rt. IV 
der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 131), 
is nader gewjj1igd bij a_i;, UI der wet van 1 J11li 
1909 / taatsblad n°. 253). 

3 Art. 2 vervallen ingevol~e a rt. I der wet 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

4 Art. 30, eerste lid, aldus gewijzigd bij 
art . I der wet van 27 December 1926 (S taatsblad 
n°. 4ló). 

dezelfde bepalingen, tot gelijke beroeps-aangifte 
verpligt als hunne mee ters. 

Art. 32. E en schatplichtige, naar elders 
verhuizende, is op vnbeurte van eene gelijke 
boete gehouden hiervan binnen veertien dagen 
na de verhuizing ee11e onderteekende aangifte 
in te leveren op het kantoor of de kantoren van 
den waarborg, waartoe de gemeenten van ver
trek en vestiging behooren. 1 

Art. 33. 2 

Art. 34. Geen schatpligtige mag eenig vol
tooid goud- of zilverwerk, niet voorzien van 
de vereischte stempelmerken, in zijn bezit 
hebben, noch daarmede handel drijven, op 
straffe van verbeurdverklaring dier werken en 
van eene geldboete van honderd gulden voor 
de eerste, van tweehonderd gulden voor de 
tweede, en van vierhonderd gulden voor de 
derde en volgende malen. 

De werken, tot J>ersoonlijk gebruik van den 
schatpligtige en ziJn gezin dienende, zijn hier
van niet uitgezonderd. 

Beweerde onvatbaarheid voor stempeling 
ontheft van de toepassing der bovenstaande 
strafbepalingen niet. 3 

Art. 35. Gedeeltelijke vernieuwing van een 
reeds gestempeld werk verpligt, ?Oodra het 
toegevoegde gedeelte meer dan tien wigtjes 
aan goud of honderd wigtjes aan zilver be
draagt, tot bijbetaling der belasting, en, naar 
gelang van omstandigheden, ook tot her
stempeling. 

Nalatigheid op dit punt wordt telken reize 
met eene boete van vijftig gulden gestraft. 3 

Art. 36. De schatpligtigen mogen de wer
ken, door hen vervaardigd of ingekocht, of 
welke door anderen vervaardigd, doch met hun 
meesterteeken, overeenkomstig artikel 46 zijn 
voorzien, aan geen ander kantoor ter stempeling 
aanbieden, dan aan dat , waaronder zij behooren, 
op verbeurte eener boete t el ken reize van vijftig 
gulden. 

Alleen de reizende kooplieden, als zoodanig 
van patent voorzien en bij de administratie 
van den waarborg erkend, zijn op hunne handels. 
reizen van deze bepaling vrijgesteld. 3 

Art. 37. De schatpligtigen moeten, op ver
beurte eener boete van tweehonderd gulden, 
voorzien zijn van een van wege het bestuur 
der gemeente, binnen welke zij hun bedrijf uit
oefenen, genummerd en gewaarmerkt register, 
waarin op straffe eener boete van vijftig gulden 
voor elk verzuim, dagelijk~cbc en doorloopende 
aanteekenino- moet gehouden worden, zoowel 
van de wer~en, welke door hen worden aan
gekocht of op eenige andere wijze verkregen, als 
van die, welke hun tot herstelling of met eenig 
ander oogmerk worden t oevertrouwd. 

D e vorm dier registers wordt door den Mi
nister van Financiën bepaald en t er kennis 
van de belanghebbenden gebragt. Hij kan 
daarbij, zoo noodig onder de door hem te 
stellen voorwaarden, verwijzing toelat en naar 

1 Art. 32 a ldus vastgesteld bij art. I der 
voormelde wet. 

2 Art . 33 vervallen ingevolge a rt. I der 
voormelde wet. 

3 Artt. 34, 35 en 36 gewijzigd ingevolge 
ar t . 2 der wet van 15 October 1921 ( taatsbl.ad 
no. 1123). 
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de ingevolge artikel 6 van het Wetboek van 
Koophandel ~ehouden aan teekeningen. 

Werken, d10 zich slechts t ijdelijk in handen 
d er schatpligtigen bevinden, zijn aan de boven
vermelde inschrijving alleen dan onderworpen, 
wanneer zij van geene der wettelijke ederland
sche st empelmerken voorzien ziJn. 

De schatplichtigen, voor wie werken uit het 
buitenland zijn ingevoerd, zijn, op verbeurte 
van eene boete van vijftig gulden voor elk 
verzl.lim, gehouden de bewijzen van betaalde 
invoerrechte n gedurende zes jaren t e be waren. 1 

Art. 38. De sohat;Plichtigen zijn gehouden 
op eerste aanvrage mzage te verlcenen van 
hlln register, zoo dikwerf dit gevorderd wordt 
door met de opsporing van overtredingen dez~r 
wet belaste am btenaren. 

De boekhouding van de schatplichtigen is 
onderworpen aan het onderzoek van door den 
Minister van Financiën aan te wijzen boek
houdkundi~en. Bij het onderzoek moet de 
schatplichtige den boekhoudkundige op eerste 
aanvrage inzage verleenen, zoowel van het 
register, als va n alle boeken, bescheiden en 
geschriften, bedoeld in artikel 6, derde lid, 
van het Wetboek van Koophandel en in het 
laatste lid van artikel 37 dezer wet, t erwijl hij 
voorts gehouden is dezen naar zijn vermogen 
a lle gevraagde inlichtingen t e verstrekken. 

H et niet of niet volledig voldoen aan eene 
d er verplichtingen van dit artikel wordt ge
straft met e ne boete van vijfhonderd gulden. 2 

Art. 39. In de winkels der schatpligtigen 
mogen de werken van gewaarborgde gehalte 
niet met clie van ongewaarborgde gehalte of uit 
onedel metaal vervaardigd ondereen worden 
ten toon g~teld, maar moeten in afzonderlijke 
kasten, door een aanwijzend opschrift onder
scheiden, worden geplaatst. 

Overtreding van dit verbod wordt t elken 
reize met eene boete van vijftig gulden gestraft . 3 

Art. 40. De s 'hatplichtigen moeten op 
verbeurte van eene boete van t ien gulden 
zorgen dat in hunne winkels, magazijnen en 
kan toren , op eene voor bezoekers duidelijk 
zichtbare plaats, goed leesbaar is opgeha ngen 
een, door Onzen Minister van Financiën vast 
te stellen en tegen een prijs die den ko~tenden 
prijs zooveel mogelijk nabijkomt van Rijkswege 
t e verstrekken formulier, houdende afbeeldingen 
op vergroote schaal van de rijksatempelmerken, 
met toelichting. • 

Art. 41. Geen schatpligtige mag zijn beroep 
uitoefenen noch zijn magazijn houden in een 
gebouw waarin eene bank van leening is ge
vestigd. Wanneer in strijd met deze bepaling 
wordt gehandeld, zoo worden de gouden en 
;..il veren werken, in de bank van leening voor
handen, beschouwd als in het bezit van den 
schatpligtige zijnde,• t erwijl het 3de lid van 

1 Art. 37 aldus gewijzigd bij a r t. I der wet 
van 20 Juni 19'>4 (Staatsblad n°. 305). 

2 Art. 38 aldus va tgesteld bij art. I der wet 
van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305) en ge
w\izigd bij art. I der wet van 27 December 1926 
(Staatsblad n°. 415). 

3 Art. 39 p:~wijzigd ingevolge art. 2 d _r Wèt 
van 15 October 1021 (8taatsblad n°. 1123). 

• Art. 40 aldus V.\stga t3ld bij art. I der 
wet van 27 December 1926 (Staatsblad no. 415). 

art,ikel 37 op die werken in zoodanig geval niet 
van toepassing is. 

De localen, waar de bank van leening ge
vestigd is, en de bewaarplaatsen der beleende 
goederen zijn alsdan mede onderworpen aan 
de visitatie der ambtenaren , op den voet a ls bij 
artikel 86 dezer wet is bepaald. 

Art. 42. 1 

Art. 43. 1 

Art. 44. Het is den schatpligtigen , op ver
beurte eener boete van honderd gulden voor 
de eerste en van het dubbel dier som voor elk 
der volgende malen, verboden, gouden of zilve
ren werken t e koopen van onbekende personen, 
tenzij vergezeld van t er goeder naam en faam 
staande borgen, bij den schatpligtige bekend . 2 

Art. 45. H et is op straffe eener boete van 
tweehonderd gulden verbod en, het beroep van 
werkmeester in gouden en zilveren werken uit 
t e oefenen, zonder zich voorzien t e hebben van 
den stempel, bij a rtikel 13 dezer wet omscl:\reven. 2 

Art. 46. Geene werken kunnen, op straffe 
eener boete van tweehonderd gulden, van een 
ander meesterteeken dan dat des makers wor
den voorzien, t enzij met voorkennis van den 
controleur, in wiens r ing de werken zijn ver
vaardigd, en onder overlegging van een bewijs 
der hieromtrent van den werkmeester verlangde 
vergunning. 

De boete wordt verhaald op dengene van 
wiens m eesterteeken is misbruik (!;eIDaakt, tenzij 
h.ij bewijze dat zulks buiten zijn medeweten 
geschied is . 3 

Art. 47. E en werkmeester, zich tijdelijk van 
zijne woonplaats verwijderende, is bevoegd 
zijnen stempel ter bewaring over te brengen bij 
het waarborg-kantoor waaronder hij behoort, 
hetzij om aldaar buiten gebruik te blijven be
rusten, hetzij om door de ambtenaren opge
slagen te worden aan de werken, die gedurende 
zijn e afwezigheid uit zijne werlqilaats daartoe 
zouden kunnen worden aangeboden . 

Hi rtoe evenwel moeten de ambtenaren 
schriftelijk door hem worden gemagtigd. 

Art. 48. E en werkmee ter, zijn beroep la
t ende varen, is gehouden binnen veertien dagen 
daarna, onder kennisgeving h.iervan, zijnen 
stempel aan het kantoor van waarborg, waar
onder hij het laatst heeft behoord, te doen 
verbreken, en zulks op verbeurte eener boete 
van vijftig gulden. Hij blijft inmiddels aan
sprakelijk voor het misbruik, hetwelk van dien 
stempel zou kunnen worden gemaakt. 

Dezelfde verpligting, onder bed wang derzelfde 
straf, is ingeval van overlijden va11 den werk
meester opgelegd aan de erfgenamen of regt
verkrijgenden van den overledene, aan de exe
cuteurs der nalatenschap on aan de voogden 
va11 diens minderjarige erfgenamen of andere 
regthebbenden; terwijl allen persoon lijk aan
sprakel.ij k blijven voor het misbruik, hetwelk 
inmiddels van dien stempel zou kunnen worden 
gemaakt.• 

1 Artt. 42 en 43 vervallen ingevolge art. I 
der voormelde wet. 

2 Artt. 44 en 45 gewijzigd ingevolge art. 2 
der wet van 15 October 1921 ( Staatsblad no. 1123). 

3 Art. 46 gewijzigd ingevolge art. 2 der wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad 11°. 1123). 

• Art. 48 gewijzigd ingevolge art. 2 der 
voormelde wet. 
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Art. 49. 1 

Art. 50. 1 

Art. 51. De gouden of zilveren werken, van 
de bij deze wet vereischte ~tempelteekenen 
onvoorzien, door de reizende kooplieden bij in
koop of ruiling verkregen, moeten door hen op 
het eerste kantoor var, waarborg, waar zij zich 
hebben aan te melden, aan de stempeling onder
worpen worden, op de straffen bij artikel 34 
bepaald . 

Art. 52. Onder bedwan~ derzelfde straffen, 
waarmede bij dit hoofdstuk de overige schat
pligti~en bedreigd zijn, zijn ook de reizende 
kooplieden verpligt, de bij artikel 30 voor
l!e~chrevene aangiften te doen, het bij artikel 37 
gevorderde register te houden en in de bij 
artikel 38 aangewezen gevallen over te leggen, 
het bij artikel 40 omschreven uittreksel dezer 
wet voorhanden te hebben, en in de gevallen, 
bij de artikelen 42 en 43 2 aangeduid, de aldaar 
bedoelde borderellen aan hunne koopers ter 
hand te stellen, en is het hun verboden gouden 
of zilveren voorwerpen onder zich te hebben, 
van de vereischte stempelmerken niet voorzien. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van handels-essaijeurs, scheiders en fineerders . 
Art. 53. iemand mag het beroep van 

handels-essaijeur uitoefenen, alvoren" is voldaan 
aan de voorwaarden, in artikel 27 voor benoe
ming tot essaijeur va'l den waarborg gesteld. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft 
met eene boete van zeshonderd gulden. 

Om tot het examen te worden toegelaten 
wordt de overlegging vereischt van een getuig
schrift van goed gedrag, afgegeven door het 
bestuur van de woonplaats des verzoekers. 3 

Art. 54. De handels-essaijeurs zijn buiten
dien gehouden : 

1 °. tot het doen der beroeps-aaf\gifte, voor
geschreven bij artikel 30 dezer wet ; 

2°. tot het aanleggen van een door het 
gemeentebestuur hunner woonplaats genum
merd en gewaarmerkt register ter inschrijving 
van de baren, specien of ander materiaal, dat 
hun, hetzij alleen ter beproeving, hetzij tevens 
ter versmelting, wordt ter hand gesteld, met 
vermelding van den dag der ontvangst en van 
dien der weder-aflevering, van het gewigt vóór 
en na de proefneming, en van de uitkomst 
daarbij verkregen; 

3°. tot het aanschaffen van eenen stempel, 
de naam.letters van den houder en een met 
goedkeuring van den Minister van Financiën 
gekozen zinnebeeld vertoonende, en bestemd 
tot het merken van alle gouden, zilveren of 
goudhoudend zilveren baren, welke hun tot 
onderzoek ter hand gesteld, of door hen lilt 
SJ?.ecien of eenigandcrmateriaalzamengesmolten 
ZIJn. 

1 Artt. 49 en 50 vervallen ingevolge art. I 
der wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
n°. 415). 

2 De artikelen 42 en 43 zijn vervallen in
gevolge de wet van 27 December 1926 (Staats
blad n°. 415). 

3 Art. 53 gewijzigd bij art. V der wet van 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 131) en ingevolge 
art. 2 der wet van 15 October 1921 (Staatsblad 
n°. 1123). 

De stempels van de verschillende essaijeurs 
moet en kennelijk van elkander onderscheiden 
zijn. 

H et niet nakomen der verpligting sub n°. 1 
vermeld, wordt gestraft met eene boete van 
honderd gulden ; der verpligtingcn sub 2°. tot 
het aanleggen van het daar bedoeld registet-, 
met eene boete van tweehonderd gulden ; ter
wijl voor elke verzuimde of niet behoorlijke 
inschrijving in dat register een boete van 
vijftig gulden wordt verbeurd ; en het niet 
naleven der verpligting sub 3°. met eene boete 
van tweehonderd gulden gestraft wordt. 1 

Art. 55. H et bevonden gehalte wordt op 
elke baar in duizendsten uitgedrukt naast een 
afslag van den stempel, in het voorgaand 
artikel vermeld. 

De baren worden daarenboven voorzien van 
een volgnommer, en gaan bij de aflevering ver
gezeld van een door den essaijeur onderteekend 
borderel, de aanwijzing behelzende van het 
nummer, het gewigt en het gehalte van elke 
baar. 

Voor iedere baar, omtrent welke de boven
staande bepalingen geheel of ten deele zijn ver
onachtzaamd, verbeurt de nalatige handels
essaijeur eene boete van tweehonderd gulden. 1 

Art. 56. De handels-essaijeurs ziJn aan
sprakelijk voor de juistheid hunner opgaven. 

Art. 57. De scheiders en finee rders der 
edele metalen zijn onverschillig of zij hun 
beroep afzonderlijk dan wel vereenigd met dat 
van handels-essaijeur uitoefenen, mede, onder 
bedwang derzelfde straffen als deze, verpligt 
tot het doen eener beroeps-aangifte en het 
houden van een register, op gelijke wijze in
gerigt als t en aanzien der handels-essaijeurs is 
voorgeschreven. 

Art. 58. Zij zijn, insgelijks onder hetzelfde 
bedwang, mede gehouden tot het aannemen 
van eenen bijzonderen stempel, hunnen naam 
.voluit bevattende met het woord finering er 
onder, ten einde te worden afgeslagen op al 
de baren en staven, voortgekomen uit het door 
hen verfijnd materiaal. 

Art. 59. Scheiders en fineerders, tevens het 
beroep van handels-essaijeur uitoefenende, zijn 
verpligt aan l>un fineerwerk, op de wijze bij 
artikel 55 voorgeschreven, de aanduiding toe 
te voegen van het gehalté, waarop zij het ver
fijnd materiaal hebben bevonden. Zelven geene 
essaijeurs zijnde, dragen zij die verrigting aan 
eenen essaijeur op. 

Voor elke baar, omtrent welke de bepalingen 
van dit en het voorgaand artikel geheel of ten 
deele zijn veronachtzaamd, verbeuren zij eene 
boete van tweehonderd gulden. _2 

Art. 60. De artikelen 38 en 44 dezer wet 
zijn mede op de handels-essaijeurs, scheiders en 
fineerders toepasselijk. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Van openbare verkoopingen en beleenbanken. 
Art. 61. Geene gouden en zilveren werken, 

niet voorzien van de vereis<'hte stempelteekenen, 
mogen in openbare veiling gebragt, noch met 

1 Art. 54 gewijzigd ingevolge art. 2 der wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1123). 

2 Art .. 59 gewijzigd ingevolge art. 2 der wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1123). 
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die bestemming ten toon gesteld worden, op 
straffe van verbeurdverk1'A.nng der voorwerpen , 
en van eene boete van tweehonderd gulden ten 
laste van den notaris, griffier, deurwaarder of 
anderen ambtenaar, t en wiens overstaan de 
veiling plaat s heeft, of, bij ontstentenis van den 
zoodanige, t en. laste van den bijzonderen per
soon, die de veiling of het toezigt over dezelve 
houdt. 

Deze bepaling is mede van toepassing op de 
verkooping der onafgeloste panden van beleen
b a nken . 1 

Art. 62. De werken , welke t er voldoening 
aan de bepalingen van het voorgaand a rt ikel 
moeten gestempeld worden, mogen aan geen 
ander waarborg-kantoor daartoe worden aan
geboden, dan aan dat , binnen welks ring de 
verkooping moet plaat s hebben. Overtredingen 
dezer bepaling worden op den voet van a rtikel 
36 gestraft. 

Art. 63. Van het houden eener ooenbare 
verkooping, waarin gouden en zilveren · werken 
voorkomen, moet door den notaris, griffier, 
d eurwaarder of anderen ambtenaar, t en wiens 
overstaan zij za l gehouden worden, of, bij ont
stentenis van den zoodanige, door den bij zonde
ren persoon, die dezelve of het toezigt daarover 
houden zal, t en minste drie dagen t e voren aan 
gifte worden gedaan aan het kantoor van waar
b org, binnen welks ring de veiling zal plaat s 
hebben, op verbeurte eener boete van twee
honderd gulden . 

Ook moeten van dat oogenblik af de ambte
naren van den waarborg e'l de overige ambte
naren der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen, op de eerste aanvrage toegelaten 
worden tot het bezigtigen der ten verkoop 
b estemde werken . 2 

Bij verkoopingen van beleenbanken of an
dere, die op vaste tijdstippen gehouden worden, 
is eene opgave dier tijdstippen en der veran
deringen, welke in de bepaling derzelve gebragt 
mogt en worden, voldoende. 

ZEVENDE HOOFDSTUK . 

Van in-, ui t- en doori ,oer. 
A rt. 64. Alvorens gouden werken, van 

buitenslands ingevoerd, op een der gewaar
borgde gehalten t e st empelen, voorzien de amb
t ena ren van den waarborg die werken, met 
uit zondering van die, welke verkeeren in het 
geval, bij het eerste lid van a rtikel 12 bedoeld, 
van een afslag van een, met goedvinden van 
die ambtenaren gekozen, stempel van den 
schatplicht ige, voor wien de werken bestemd 
zijn. 

Tot het opslaan van het in het vorig lid 
bedoelde teeken - het invoerteeken - moet 
de belanghebbende den stempel in bewaring 
geven aan het kantoor van waarborg, waar
onder hij behoort. 3 

Art. 65. Van buitenlandsche gouden en 
zilveren werken en van die, welke uit de over-

1 Art. 61 gewijzigd ingevolge art. 2 der 
voormelde wet . 

2 Art . 63, tweede lid, gewij zigd bij a rt .. I 
der wet van 27 December 1926 (S taatsblad 
n°. 415). 

3 Art . 64 aldus vastgest eld bij art. I der 
wet van 20 {uni 1924 (Staatsblad n°. 305). 

zeescb e bezittingen van den Staat worden aan
gebragt is, onverminderd het regt op den in
voer, dezelfde belasting verschuldigd, welke bij 
a rtikel 6 dezer wet voor de inlandsche werken 
is bepaald. 

Die belasting wordt, onverminderd de ver
schuldigdheid van het regt op den invoer, ver 
dubbeld voor gouden en zilveren werken, om
trent welke de formaliteiten, bij de volgende 
artikelen omschreven, niet zijn in acht geno
men ; behoudens de daarbij bepaalde uitzon 
deringen. 

Art. 66. Vrij van keuring, belasting en 
stempeling zijn : 

1 °. de gouden en zilveren werken, ingevoerd 
door of t en behoeve van gezanten van vreemde 
mogendheden bij Ons hof, voor zoover gelijke 
vrijdom t en dezen opzigte aan Onze gezanten 
bij die mogendheden wordt toegestaan ; 

2°. de gouden en zilveren werken, welke 
reizende personen m flt zich voeren tot hun 
persoonlijk gebruik, in onderscheiding van 
voorwerpen van handel ; 

3°. de gebruikte werken tot den inboedel 
behonrende van Nederlanders, die van buiten 
's lands binnen dit Rijk t erugkeeren, of van 
vreemdelingen, die zich alhier komen vestigen. 

De werken sub 3°. vermeld moeten echter, 
met inachtneming der gewone formaliteiten en 
voorzorgmaatregelen, aan het onderzoek der 
ambtenaren van den waarborg onderworpen 
worden. 

Art. 67. De gouden en zilveren werken, 
welke, na uit krach t e van het voorgaande a rtikel 
met vrijdom van keuring, belasting en st em
peling t e zijn ingevoerd, later in den handel 
worden gebragt, vervallen hierdoor met opzigt 
tot keurmg, belasting en stempeling onder de 
toepassing der algemeene bepalingen van deze 
wet. 

Art. 68. De wettelijke verordeningen op 
den in- , uit- en doorvoer in het algemeen, zijn 
mede van toepassing op den in-, uit- en door
voer der gouden en zilveren werken, behoudens 
de bijzondere bepalingen van dit hoofdstuk. 

Art. 69. Bij de aangifte volgens het 13de 
hoofdstuk der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (S taatenlad n°. 38) voor gouden en zil
veren werken , zoowel wanneer zij t en doorvoer 
of op entrepot, als wanneer zij op den voet 
van artikel 40 der genoemde Algemeene Wet 
t en invoer worden aangegeven, moet ter ver
zekering van het invoerrecht en van de bij deze 
wet geregelde belasting borg worden gesteld 
voor een derde der waarde van die werken. 

Na de inlevering 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 t er losplaat s. 1 

Art. 70. Voor ten invoer best emde gouden 
en zilveren werken wordt ten kantore waar het 
invoerrecht wordt betaald een onderteekende 
inventari~ in drievoud ingeleverd, behelzende : 

1°. opgave van het kantoor van waarborg, 
waar de belasting, bij ar t ikel 6 vastgesteld, zal 
worden voldaan ; 

2°. opgave van metaalsoort, geta l en ge
wicht, alsmede ten aanzien van gouden werken, 

1 Art. 69 aldus vastgesteld bij a rt. I der 
wet- van 27 December 1926 (S taatsblad n°. 415). 
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indien daarvoor stempeling op een der gewaar
borgde gehalten wordt verlangd, van dat ge
halte. 

Ingeval stempeling van gouden werken op 
een der gewaarborgde gehalten verlangd wordt, 
moet de inventaris onderteekend worden door 
dengene, voor wien do werken bestemd zijn en 
vergezeld zijn van afschrift-facturen of andere 
bescheiden, houdende verklaring van den af
zender nopens de gegevens, in het vorig lid 
onder 2°. bedoeld. 

E en 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 in
gericht en begeleidt de werken, die worden 
vergezeld of bewaakt naar het opgegeven kan
toor van den waarbor~ ; de beide andere exem 
plaren worden door dien ontvanger, met de in 
het tweede lid bedoelde bescheiden, naar dat 
kantoor van den waarborg opgezonden. 1 

Art. 71. 2 

Art. 72. 2 

Art. 73. 2 

Art. 74. 2 

Art. 75. In geval van bekeuring t er zake 
van overtreding der wetten op den in-, uit- en 
doorvoer heeft, wanneer er geen ontslag onder 
borgtogt is verleend, de opzending naar het 
kantoor van waarborg geene plaats, of worden 
de aan dat kantoor reeds aangebragte voor
werpen niet ter beschikking gelaten der amb
tenaren van den waarborg, dan nadat de be
keu_ring geheel is afgedaan. De aangehaalde 
voorwerpen blijven inmiddels onder bewaring 
van den ontvanger der in- en uitgaande regten. 

In geval van benadering worden de gouden 
en zilveren werken dadelijk en vóór de toe
wijzing naar het kantoor van waarborg op
gezonden, ten einde aldaar t e worden onder 
zocht, belast en gestempeld. De benadering kan 
op het verlangen der ambtenaren benaderaars 
worden vernietigd, indien bij dat onderzoek de 
benaderde voorwerpen in metaalsoort of gewigt 
bevonden worden niet overeen t e komen met 
den inventaris bij de aangifte overgelegd. 

Art. 76. Na de stempeling en de betaling 
van de belasting, of de debiteering daarvoor, 
indien op den voet van artikel 6bis krediet 
wordt genoten, wordt hiervan op het kantoor 
van den waarborg aanteekening op den volg
brief gesteld onder bijvoeging van de verklaring, 
dat de verzegeling ongeschonden e,1 de goederen 
overeenkomstig den inventaris zijn bevonden, 
waarna de goederen t er beschikking van den 
belanghebbende worden gesteld en de afgetee
kende volgbrief weder naar het kantoor van 
afgifte wordt opgezonden. 3 

Art. 77. Indien de volgbrief niet binnen 
twee maanden na de afgifte voorzien van de 
in het vorig artikel bedoelde aanteekening, t en 
kantore t erugkeert, wordt de aldaar gestelde 
borgtocht ingevorderd. 3 

1 Art. 70 aldus v;istgesteld bij a rt,. I der 
wet van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 305) en 
gewijzigd bij art. I der wet van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 415). 

2 Artt. 71-74 vervallen mgevolge art. I der 
wet van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

3 Artt. 76 en 77 aldus vastgesteld bij art. I 
der wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
n°. 415). 

Art. 78. Bij uitvoer naar buiten 's lands 
1 van ongebruikte gouden en zilveren werken, van 

de stempelteekenen voorzien, bij deze wet voor 
de Nederland che werken vastgesteld, wordt 
teruggave verleend van negen tiende der in 
artikel 6 bedoelde bela ting. 1 

Ten blijkc der teruggave worden de ten uit
voer bestemde voorwerpen van een afslag 
voorzien van den stempel, daartoe bij artikel 10 
dezer wet sub n°. 10 aangewezen. 

Art. 79. Ter verkrijging van deze teruggaaf 
is de belanghebbende verplicht de voorwerpen, 
ter verzending bestemd, naar het kantoor van 
den waarborg, in welks kring hij gevestigd is, 
over t e brengen onder overlegging van een 
aangifte in tweevoud, inhoudende een nauw
keurige omschrijving van de soort, het gewicht 
en het getal der voorwerpen. 

Voor de aangifte wordt gebruik gemaakt van 
door Onzen Minister van Financiën vast te 
stellen formulieren, die van Rijkswe~e verkrijg
baar worden gesteld t egen een priJs, die den 
kostenden prijs zoovcel mogelijk nabijkomt. 

De voorwerpen worden op het kantoor van 
den waarborg, zoo zij daarvoor bij onderzoek 
vatbaar zijn gebleken, t en uitvoer gestempeld, 
onder verzegeling gebracht en aan den aanbieder 
teruggegeven, met een exemplaar d~r in het 
eerste lid bedoelde aangifte, waarop de stempel
merken der voorwerpen en de wijze der in
pakking en verzegeling zijn vermeld. 3 

Dit document moet aan de ambtenaren ter 
uiterste wacht, langs welke de uitvoer plaats 
heeft, ter intrekking aangeboden en door hen 
afgeteekend worden met uitdrukkelijke ver
melding dat de verzegeling door he,n ongeschon
den bevonden is, welke bevinding hun overigens 
het regt laat om zich diens ondanks de voor
werpen zelve t e laten vertoonen. 

Na de intrekking wordt het document naar 
het kantoor van waarborg, waar het afgegeven 
is, teruggezonden . De teruggave van negen 
tiende der belasting heeft eerst na de terug
komst van het behoorlijk afgeteekend document 
plaats. 4 

Art. 80. Gouden en zilveren werken, onder 
genot der gedeeltelijke t eruggave van de be
lasting uitgevoerd, zijn, in geval van weder
invoer binnen het Rijk, bij welken al _de voor
schriften, voor den invoer van vreemde werken 
gegeven, moeten worden in acht genomen, aan 
betaling van negen tiende der in artikel 6 
bedoelde belastip_g onderworpen. 5 

Zij ontvangen alsdan eenen tweeden afslag 
van het t eeken van uitvoer. 

Wij behoude,n Ons voor, in bijzondere ge
vallen, wanneer de uitvoer der daartoe reeds 

4 Art. 78, eerste lid, aldus gewijzigd hij 
art. l der wet van 15 October 1921 (Staatsblad 
no. 1123). 

2 Tn verband met a rt. I , onder 4, der wet 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415) is 
hiervoor thans sub n°. 9 t e lezen. 

3 Art. 79, eerste drie leden, aldus vast
gesteld bij a r t. I der wet van 27 December 1926 
/Staatsblad no. 415). 

4 Art. 79, laatste lid, aldus gewijzigd bij 
art. 1 der wet van 15 October 1921 (Staatsblad 
no. 1123). 

5 Art. 80, eerste lid, Pldus gewijzigd bij 
art. 1 der wet van 15 October 1921 (Staatsblad 
no. 1123). ' 
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gestempelde werken niet heeft kunnen plaats 
hebben, die werken kosteloos van den tweeden 
a fslag van dat t eeken t e doen 'l(Oorzien . 

A rt. 81. Ten uitvoer gestempelde werken, 
in het vrije beheer eens schatpligtigen aA.n
getroffen , worden als ongestempelde werken 
beschouwd en geven t ot de t oepassing der 
straffen, b jj a r t ikel 34 bepaald, aanleiding. 

Art. 82. Zoodra de t en uitvoer aangegevene 
voorwerpen t er uiterste wacht bevonden worden 
niet met de opgaven der ambtenaren van den 
waarborg overeen t e komen of geheel of ten 
deele t e ont breken , worden de voorwerpen, zoo 
a ls zij voorhanden zijn, verbeurd verklaard , en 
is buitendien door den uitvoerder eene boete 
verschuldigd van tien malen de belasting, die, 
zoo het document behoorlijk afgeteekend t erug 
ware gekomen, aan het waarborgkantoor zoude 
zijn t eruggegeven. 

Art. 83. De werken, welke ten doorvoer 
zijn aangegeven, worden op geen kantoor van 
waarborg overgebragt. 

Op ent repót aangegeven, worden de werken 
alleen dan , wanneer zij uit het entrepót ten 
uitvoer worden uitgeslagen, naar het kantoor 
van waarborg overgebragt . 1 

Art. 84. Bija ldien er met opzigt tot de t en 
doorvoor aangegeven werken van den doorvoer 
wordt afgezien, wordt het transito-paspoort 
niet op den bij de wett en op den in-, uit- en 
doorvoer geregelden voet gezuiverd, zoolang 
niet uit eene aanteekening, door een ambtenaar 
van den waarborg op dat paspoort gest eld, 
blijkt dat de werken, waarvoor het is afgegeven, 
op een der waarborgkantoren aan belasting en 
st empeling zijn onderworpen geworden. 

Art. 85. Alle bepalingen, bij dit hoofdstuk 
met opzigt tot de gouden en zilveren werken 
voorgeschreven, gelden evenzeer voor gedeelten 
van zoodanige werken, welke afzonderlijk in
gevoerd worden ; met dit onderscheid evenwel, 
dat zoodanige gedeelten van werken aan het 
kantoor van waarborg, zonder betaling van 
belasting, enkel van een herkenningsmerk voor
zien worden. 

H et werk, tot welks samenstelling aldus 
gewaarmerkte gedeelten gebezigd worden, later 
in voltooiden staat aan hew elfde kantoor aan
geboden, wordt alsdan t egen betaling der be
lasting gest empeld. 2 

H et wordt evenwel vrijgelaten de Neder
landsche keurteekenen op werken t e plaat sen, 
waaraan enkele versierselen van vreemde her
komst zijn aangebragt, mits het werk zelf van 
Nederlandschen oorsprong, en de aangebragte 
versierselen van geen lager gehalte zijn. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van het op.1poren en vervolgen van o~ertredingen. 
Art. 85bis. Met het opsporen van overtre

dingen dezer wet zijn beha lve de in artikel 141, 
nos. 1, 3 tot en met 6 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde personen belast de 
ambtenaren van den waarborg en de overige 

1 Art. 83. H et vroegere tweede lid is ver
va llen ingevolge a rt. I der wet van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 415). 

2 Art. 85. H et tweede lid is aldus vastgest eld 
bij a rt. I der wet van 20 Juni 1924 (S taatsblad 
n°. 305). 

ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen. 1 

A rt. 86. De ambtenaren van den waarborg 
en de overige ambtenaren der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen hebben tot het 
uitoefenen van bun ambtelijk t oezigt t en allen 
tijde het regt van vrijen toegang tot de win
kels, werkplaatsen en woningen der schatpüg
tigen. 2 

Van da t regt bij nacht gebruik makende, zijn 
zij gehouden zich daarbii t e doen vergezellen 
door het hoofd van het gemeentebestuur of 
eenig door dezen aangewezen lid van hetzelve 
of wel door eenen directeur of co= issaris van 
politie. 

Da nacht wordt in betrekking tot deze wet 
gerekend, gedurende de maanden April tot en 
met September van negen ure des avonds tot 
zes ure des morgens, en gedurende de overige 
maanden des jaar s van zeven ure des avonds 
tot zeven ure des morgens t e loopen. 

A rt. 87. De hoofden van het gemeente
bestuur zijn ook buitendien verpligt, om wan
neer de in artikel 86 bedoelde ambtenaren zulks 
bij het bezoeken en opnemen van de werk
plaat sen, winkels en wonmgen der schatpligtigen 
noodig achten, hen daarbij t e begeleiden of 
door een der in de tweede zinsnede van het 
voorgaand artikel genoemde personen t e doen 
begeleiden. 3 

Art. 88. Zoo aan de in artikel 86 bedoelde 
ambtena ren bij het verrigten hunner visitatie 
de opening der huis- of winkeldeuren of de
ontsluit ing van eenig vertrek of stuk huisraad 
geweigerd wordt, of wel zoo niemand door hen 
wordt aangetroffen, die hun den verlangden 
toegang verschaffen kan, zijn zij brvoegd de 
sluiting t e doen verbreken, hetgeen evenwel 
niet mag geschieden, dan in t egenwoordigheid 
van een der ambtena ren bij artikel 86 a linea 2 
genoemd, wier medewerking, zoo zij niet r eeds 
verleend is, mit dien alsnog behoort t e worden 
ingeroepen. 3 

Art. 89. Alle woordelijke of feitelijke wei
gering van toegang, inzage of onderzoek, op 
grond der wet door de in a rtikel 86 bedoelde
ambtenaren gevorderd, gelijk mede het be
lemmeren of verhinderen der werkzaamheden, 
welke die ambtenaren krachtens de wet verrig
ten, of van het toezigt, dat hun is opgedragen, 
wordt gestraft met eene boete van v ijftig tot 
driehonderd gulden, onverminderd de t oepas
sing zoo van de algemeene strafwet wegens. 
feitelijkheden of beleedigingen den ambtenaren 
aangedaan, als van deze wet wegens de verdere 
over tredingen, waarmede de bij dit artikel 
strafbaar gestelde daden gepaard mogten gaan. '° 

A rt. 90. De ambtenaren die eene overtre
ding van deze wet ontdekken, maken daa rvan 
zoo spoedig mogelijk proces-verbaa l op, dat. 

1 Art . 85bis ingevoegd bij art. I der wet . 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

2 Art. 86, eerst e lid, aldus gewijzigd bij 
art. I der wet van 27 December 1926 (Staatsblad: 
n°. 415). 

3 Art t. 87 en 88 a ldus gewijzigd bij a rt. I 
der voormelde wet. 

4 Art. 89 a ldns gewijzigd ingevolge art. I 
der wet van 27 December 1926 (Staatsblad: 
no. 415). 
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d en bekeurd e in afschrift wordt medegedeeld. 1 

Art. 91. 1 

Art. 92. H et proces-verbaal moet behelzen 
een beknopt en nauwkeurig verhaal der be
vindin~ en van de oorzaak der bekeuring met 
aanduiding van personen, qualiteiten, dag en 
plaa ts. 

De processen-verbaa l kunnen worden op
gemaakt en de bekeuringen gedaan op a lle de 
dagen des jaars en mitsdien ook op zon- en 
feestdagen. 2 

Art. 92bis. De bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrijven , 
b ehalve voor de toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
p laats waarvan wordt toe~opast hetgeen bij 
artikel 62, eerste en tweede lid, van dat wetboek 
voor overtredingen is bepaald. 

I ndien een feit, bij deze wet strafbaar gest eld, 
wordt begaan door eene r echtspersoonlijkheid 
bezitte11de vennootschap of vereeniging, of door 
eene stichting, of indien eene rechtspersoonlijk
heid brzittende vennootschap of vereeniging , 
of eene stichting volgens artikel 106 dezer wet 
verantwoordelijk is voor de daden harer zaak
gelastigden of bedienden, wordt de strafver
volging ingest eld en de straf uitgesproken t egen 
d e best uurders. 3 

Art. 93. • 
Art. 94. • 
Art. 95. Onnaauwkeurigheden van onder

geschikt belang, waa ruit geene onzekerheid 
omtrent de t oedragt der zaak of den persoon 
van den bekeurde voort vloeit , gelijk mede ver
keerde aanhaling der overtreden wetsbepalin
gen, ontnemen aan het proces-verbaal deszelfs 
kracht niet, maar kunnen bij de dagvaarding 
hersteld worden. 

Art. 96. In geva l van bekeuringen t er zake 
van overtredingen, waarop door de wet de 
s traf der verbeurd-verklaring is gesteld, worden 
de voorwerpen , onder de toepassing dier st raf
bepali'lgen vallende, onmiddellijk in beslag 
genomen. 

In de overige gevallen heeft de in-beslag
neming alleen plaat s t en aanzien der voorwerpen 
welke tot bewjjs strekken van het gepleegde 
feit. 

Art. 97. 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 waar
borg, in welks kring de bekeuring is ingeqteld, 
a lwaar zij blijven berust en totdat de zaak bij 
transactie is afgeda.an , of in rechte wordt 
vervolgd. 

Zoo de bekeurde geen zegel bezit of het ge-

1 Art. 90 aldus vastgest eld en art. 91 ver
vallen bij art. I der wet van 27 December 1926 
{Staatsblad n°. 415). 

2 Art. 92, eerst e lid, aldus vastgest eld bij 
art. I der wet van 27 December l!l26 (Staatsblad 
11°. 415), t erwijl de laat st e drie leden vervallen 
zijn ingevolge art. 103 der wet van 22 Maart 
1917 (S taatsblad n°. 243). 

3 Art. 92bis ingevoegd bij art. J der wet 
"Van 20 .Tuni 1924 (S taatsblad n°. 305). 

• Artt. 93 en 94 vervallen ingevolge a rt. I 
der wet van 27 December 1926 (Staatsblad 
n°. 415). 

' bruik daarvan weiger t , wordt zulks in het 
proces-verbaal vermeld. 1 

A rt. 98. 2 • 

A rt. 99. Zoo de aangehaalde voorwerpen 
niet vatbaar zijn om vervoerd t e worden, wor
den, hetzij de voorwerpen zelve, hetzij de ver 
trekken waarin zij zich bevinden, onder de bij 
a rtikel 97 bedoelde gemeenschappelijke verze
geling gebragt, om daaronder in afwachting 
der r egterlijke beslis ing t e verblijven. 

Art. 100. De processen-verbaal worden door 
of namens den Minist er van Financiën opge
zonden aan den offi cier bij de a rrondissements
regtbank, onder welker ressort de bekeuring 
heeft plaat s gehad, ten einde volgens de bepa
lingen van het Wetboek van Strafvordering t e 
worden behandeld en vervolgd. 

De bekeurde kan de regt svervolging wegens 
over tredingen dezer wet , voor zoover die met 
boete en verbeurd -verk larmg gestraft worden, 
voorkomen door vrijwillige beta lin~ van het 
maximum der boete, op den voet bi.J het Wet -

. boek van Strafrecht bepaald, en af t and van 
de in beslag genomen voorwerpe,, welker 
verbeurd-verklaring gevorderd wordt. 

De bekeurde ka n, zoolang hij niet is gedag
vaard, door of vanwege Onzen Minister van 
Financ;ën tot transactie worden toegelaten. 3 

A rt. 101. Bij elke veroordeeling tot geld
boet e wordt teve'ls door den r egter bepaald, 
dat, indien daaraan niet is voldaan binnen 
veertien dagen nadat de veroordeelde bij deur
waarders-exploit t ot betaling is aangemaand, 
eene gevangenisstraf in plaats der geldboete 
zal kunnen worden toegepast. 

Deze gevangenisstraf wordt bepaald op 
minstens zes dagen en hoogstens twee jaren . 

Opvolgende betaling van de boete ontslaat 
van alle verdere gevangenis. • 

A rt. 102. Het r egt van de in beslag genomen 
werken verschulcligd, wordt nimmer geacht 
begrepen t e zijn onder de boeten, bij regts
uitspraak opgelegd of op den voet van artikel 
100 vrijwillig betaald, maar moet st eeds af
zonderlijk worden voldaan . 

Indien dat regt op geene andere wijze in
vorderbaar is, wordt hetzelve op het bedrag 
der boete of de opbrengt der verbeurd ver
klaarde werken vooruitgenomen .. 

A rt. 103. 5 

Art. 104. De verbeurd -verklaring in de 
gevallen bij deze wet voorzien, strekt zich 
steeds over het geheel der werken uit , zonder 
uitzondering van die gedeelten der aangehaalde 
voorwerpen, welke niet uit goud of zilver be-
staan. . 

H etzelfd e geldt van de emballagie, kistjes, 

1 Art. 97 aldus vastgest eld bij art. I der 
wet van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415). 

2 Art. 98 vervallen ingevolge art. I der 
voormelde wet. 

3 Art. 100, tweede lid, gewijzigd bij art. 1, 
onder 5, der wet van 31 December 1887 (Staats
blad n°. 265) en a r t . 12 der wet van 15 April 
1896 (Staatsblad n°. 70). H et derde lid aldus 
vastgesteld bij a r t . I der wet van 27 December 
192G (Staatsblad n°. 415). 

• Art . 101, laatste lid, gewijzigd bij a rt. 12 
der wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 70). 

5 Art . 103 vervallen ingevolge a rt. I der wet 
van 27 December 1926 (S taatsblad n°. 415). 
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kokers of andere omkleedselen tot de verbeurd 
verklaarde werken behoorende. 

Art. 105. Alle burgerlijke gedingen, waarin 
het Rijk t er zake van den waarborg, hetzij 
eischende hetzij verwerende, optreedt, worden 
in eersten aapleg ingesteld voor de arrondisse
ments-regtbanken, en voorts in hooger beroep 
en cassatie naar de voorschriften van het Wet
boek van Burgerlijke R egtsvordering voort
gezet. Zij worden behandeld als summiere zaken. 

A1·t. 106. Alle schatpligtigen, handels-essai
j ~urs, scheiders en fineerders, zoomcde alle 
liijzondere personen, welke in aanraking of 
betrekking staan met de kantoren of ambte
naren van den waarborg, zijn verantwoordelijk 
voor de daden hunner zaakgelastigden of be
dienden, voor zooverre die met het door hen 
uitgeoefend bedrijf in verband staan. 

Art. 107. Het besluit van den 3den Ger
min~l IXde jaar, betrekkelijk tot het bezit en 
gebruik van verboden werktuigen, hier te 
Iande executoir verklaard bij de decreten van 
8 ovember 1810 en 6 Januarij 1811, wordt 
afgeschaft. · 

Art. 108. Deze wet treedt in werking op 
den dag die daartoe nader door Ons zal bepaald 
worden, op welken dag tevens worden ingetrok
ken en vervallen alle vroegere wettelijke ver
ordeningen, den waarborg der gouden en zil
veren werken betreffende. 

Op de belasting op gouden en zilveren werken 
bij deze wet vastgesteld, worden geene opcenten 
geheven. 

De rcgtsvervolgingen, welke op het even 
vermeld tijdstip nog aanhangig zijn, worden ten 
einde toe behandeld en beslist overeenkomstig 
de bepalingen der wetgeving, onder welke zij 
zijn ingesteld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Maart 
19?.7 (Staat.•blad no. 48). 1 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

5 Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot wij
ziging der gemeentebegrooting, strekkend 
om op die begrooting te brengen een post 
voor steun aan den Bond van Mobilisatie
slachtoffers, aangezien bij de actie van 
dezen bond geen belang der gemeente is 
betrokken, en het belang van enkele bij
zondere personen in de gemeente, wier 
belangen door de actie va,n den bond 
zouden zijn gediend, deze zaak nog niet 
stempelt tot een gemeentebelang. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Franeker, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
28 October 1925, n°. 84, 2• afd. F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
10 September 1925 tot wijziging der gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1925; 

1 Blijkens art. II der wet van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 415) kan de gewijzigde wet 
worden aangehaald onder den titel "Waarborg
wet", doch met bijvoeging van het jaar en het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is ge
p laatst. 

1927 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. gehoord, advies van 
4 Januari 1927, n°. 1144 van 1926; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbo·uw, van 
2 Maart 1927, n°. 1143 afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat de Raad van Franeker in zijne ver
gadering van 10 September 1925 heeft besloten 
de begrooting der inkomsten en uitgaven van de 
gemeente voor het dienstjaar 1925 in dier voeg_e 
t.e wijzigen, dat onder de uitgaven onder afd. I. 
hoofdstuk IX, par. 1, volgno. 363a wordt op
genomen een post, groot f 81.23 wegens sub
sidie aan den Bond van mobili~atie-slachtoffers, 
terwijl daartegenover de post afd. I, hoofd
stuk XVI volgno. 365, onvoorziene uitgaven, 
met <lit bedrag wor<lt verlaagd ; 

dat Ged. Staten van Friesland aan dit he
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden 
uit overweging, dat het niet de taak der ge
meente geacht kan worden, om gelden bijeen 
te helpen brengen voor het oefenen van aan
drang op de Rijksregeering om een bepaalde 
regelinJ tot voorûening in bijzondere belangen 
te tretten; 

dat art. 148 der Grondwet het gemeent,ebe
stuur in staat stelt zonder eenige kosten zelf 
die belangen, voor zoover het belangen zijner 
ingezetenen zijn, bij de Regeering voor te staan : 
dat er dus uit dien hoofde geen aanleiding be
staat, den begrootingspost goed te keuren, 
daargelaten nog, dat het verband, waarin die 
post van f 81.23 als cteun van de agitatie van 
direct belanghebbenden en bovendien nog als 
middel, om het armbestuur latere uitgaven 
aan oud-gemobiliseerden te besparen, tot de 
taak van het armbe~tuur staat, te los is, om 
als voldoend motief voor de uitgaaf te kunnen 
dienen; 

dat van het besluit van Geel. Staten de Raad 
van Franeker bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij van oordeel is, dat het 
streven van bovengenoemden bond, om langs 
we~telijken weg lotsverbetering te verkrijgen 
voor de aangesloten leden, die, he~zij direct of 
indirec,t, in verplichten staatsdienst nadeel 
hebben ondervonden van tijdens den militairen 
dienst in de mobilisatie geleden ontberingen 
en mede ten gevolge van de leemten en onbil
lijkheden, voorkomende in de tijdens hun dienst
tijd geldende militaire pensioenwetten, geen 
aanspraak konden maken op militair pensioen 
of voldoende pensioen, dient te worden ge
steund ; da,t het doel van dezen bond vo!gens 
zijne meening in de eerste plaats is lotsver
betering te brengen in het droeve bestaan van 
de verschillende leden van den bond en hier
voor alleen wettige middelen te gebruiken ; dat 
voorzoover bekend één der leden van den bond 
in de gemeente Franeker woont en dit lid door 
den bond gesteund wordt; dat het den Raad 
wil voorkomen, dat hij eene vereeniging of 
bond, die geen onwettige daden zal verrichten, 
mag steunen, evenals hij ook m eerdere ver
eenigingen financieel bijstaat ; 

O. dat blijkens de stukken de bestreden be
grootingspost ten doel heeft de actie van den 
Bond van Mobilisatie-slachtoffers, om lots
verbetering voor de in 's Rijks dienst invalide 
geworden gemobiliseerden te verkrijgen, fina.n
oieel te steunen; 

9 
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dat echter bij deze actie geen belang van de 1 

gemeente Franeker betrokken is, zoodat er 
voor steun daarvoor uit de gemeentekas geen 
voldoende aanleiding bestond ; 

dat nu wel namens het gemeentebestuur is 
aangevoerd, dat zich onder de bedoelde mobili
sa tie-slachtoffers, wier belangen door den voor
melden bond ook direct zouden worden gediend, 
een of meer ingezetenen zijner gemeente zouden 
bevinden, doch dat het belang van enkele bij
zondere personen in de gemeente deze zaak nog 
niet stempelt tot een gemeentebelang, zelfs 
niet a l zou directe steun van een bond het 
achterwege blijven van aanvragen door den 
betrokken persoon bij het burger)jjk armbe
stuur ten gevolge hebben, omtrent welk laatste 
punt trouwens geenerlei zekerheid bestaat ; 

dat mitsdien Ged. Staten t erecht aan de 
begrootingswijziging hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

H et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast enz. (A. B .) 

5 Maart 1927. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan H eeren Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provinciën, betrefl'ende : 
provinciale geldleeningen . 

Zooals U bekend is werd bij circulaire van 
mijn Departemtmt van 12 October 1925, 
n°. 7739, Afd. B.B. aan de gemeentebesturen 
er de aandacht op gevesty~d dat ten aanzien 
van het plaatsen van gelcueeningen bij open
bare instellingen, welke daartoe de gelegenheid 
hebben geopend, de daarover t e voeren onder
handelingen reJhtstreeks met die instellingen 
kunnen worden gevoerd, zoodat t e dier zake 
geen medewerking van tusschenpersonen be
hoeft t e worden ingeroepen. 

In verband hiermede werd die gedragslijn t er 
vermijding van onnoodige kosten dezerzijds aan 
de gemeentfln aanbevolen. 

Thans is er mijn aandacht op gevestigd dat 
onlangs door een der provinciën door tusschen
komst van Bankinstellingen een leening is 
gesloten, terwijl het P ensioenfonds op dat t ijd
stip bedragen tot f 28.000.000.- tijdelijk en 
f 23.000.000.- definitief t e beleggen had. 

Indien bedoelde leening met het P ensioen
fond s, da t i. c. is voorbijgegaan en voor welks 
medewerking de hulp van tusschenpersonen 
niet vereischt is, was gesloten, dan zoude een 
aanzienlijke som aan provisie zijn bespaard. 

Ik meen in het belang van de financiën Uwer 
provincie, dezen loop van zaken onder Uwe 
aandacht t e mogen brengen. (B.) 

7 ~/Jlaart 1927. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan H eeren Burgemeesters, betref
fende : Akten van den Burgerlij ken Stand 
ten behoeve van P oolsche onderdanen, in 
Nederland gevestigd. 

Volgens mededeeling van den t~jdelijk Zaak
gelastigde te Warschau aan den llfinister van 
Buitenlandsche Zaken komt het meermalen 
voor, da t de Nederlandsche Ambtenaren van 

den burgerlijken stand ter verkrijging van akten 
van den burgerlijken stand t en behoeve· van 
Poolsche onderdanen, in Nederland gevest igd, 
zich rechtstreeks wenden tot de Pool sche ambte
naren van den burgerlijken stand. In het bij
zonder komt d it voor in Zuid-Limburg in het 
mijndistrict. De Poolsche ambtenaren hebben 
niet het r echt op dergelij ke aanvragen t e ant
woorden, waardoor voor belanghebbenden 
belangrijke vertraging ontstaat in de afdoening 
de.r aangelegenheid welke meestal het sluiten 
van een huwelij k betreft. . 

Ter voldoening aan het verzoek van genoem
den Minister van Justitie, heb ik de eer U te ver
zoeken de(n) ambtenaar(aren) van den burger
lij ken stand Uwer Gemeente mede te deel en, dat 
hij (zij) i ich t er verkrijging van de verlangde 
stukken in voorkomende gevallen moet(en) 
wenden tot een Nederlandsch Consulaat in 
P olen . Daar te lande zijn ?OodanigP Consulaten 
gevestigd te : 

Warschau , voor Polen, met uitzondering van 
de ressorten der Consuls to Lem berg (Lwow}, en 
Posen: 

L ember1 (Lwow of Leopol), ressort; de arron
dissemem;en Lemberg, Krakau, Tarnopol en Sta
nislau; 

Lodz, ressort; het Wojervodschap Lodz; 
Posen, ressort: de ViTojerwedstwo's Poznan, 

Torun en Kattowice. 
Aan de ConsPla ten t e Lodz en t e Warschau 

kan in het Nederlandsch geschreven worden, aan 
de overigen moet de briefwisseling in de Duit-
sche taal gesteld zijn. (B.) 

8 .Maart 1927. BESLUIT t,ot aanvulling en 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
19 Juni 1922 (S taatsblad n°. 409) tot vast
stelling van de r echten, verschuldigd voor 
verrichtingen aan de bewaringen van de 
hypotheken, het kadaster en de scheeps
bewijzen, n oodig voor de heffing van om
slagen of andere belastingen in water
schappen, veenschappen en veenpolders, 
die a ls publiekrechtelijke instellingen zijn 
ingericht. . 49. 

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

Financiën van 9 Februari 1927, n°. 58, afdee
lingen Indirect e Belastingen en K adaster ; · 

Gelet op a rt ikel 10, sub la der Wet van 
3 April 1922 (S taat.sblad n°. 166) en op het 
Konmklijk besluit van 19 Juni 1922 (Staatsblad 
n°. 409); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 22 F ebrua ri 1927 n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën d.d. 4 Maart 1927, n°. 74, af
deelingen Indirecte Belastingen en Kadaster ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
H et bij Ons besluit van 19 Juni 1922 (Staats

blad n°. 409) vastgesteld t arief van rechten, 
verschuldigd voor verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen, noodig voor de heffing van 
omslagen of andere belastingen in waterschap
pen, veenschappen en veenpolders, die als 
publiekrechtelijke instellingen zijn ingericht, aan 
t e vullen en t e wijzigen, als volgt : 

Art. 1. § I wordt gelezen als volgt: Voor 
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het verstrekken van uittreksels uit de kadastrale 
leg5ers, noodig voor de samenstelling van 
leggers, per perceel drie cent, bovendien voor 
elk totaal drie en voor elk hoofd t ien cent. 

§ II, a, wordt aangevuld met : bovendien 
voor elk leggertotaal drie cent en voor elk legger
hoofd tien cent, . . 

§ II, b, wordt gelezen als volgt : van plans, 
per perceel vijf cent , doch niet .minder dan zes 
gulden per plan van het formaat 100 X 67 c.M. ; 

§ II wordt aangevuld met : 
c. van verzamelkaarten een gulden en 

vijftig cent voor elk daaraan besteed uur ; ge
deelten van een uur worden voor een uur 
berekend. 

§ III, a, wordt aangevuld met : bovendien 
voor elk totaal drie cent en voor elk hoofd 
tien cent; 

§ III, tl, wordt gelezen als volgt : van plans, 
per perceel vijf cent, doch niet minder dan 
zes gulden per plan van het formaat 100 X 67 
c.M. ;. 

§ III wordt aangevuld met: 
e. van verzamelkaarten een gulden en 

vijftig cent voor elk daaraan besteed uur ; 
gedeelten van een uur worden voor een uur 
berekend. 

§ IV, a, l ste lid, wordt aangevuld t usschen 
het woord "cent" en de daaropvolgende punt 
met : , doch niet minder dan eén gulden . 

§ IV, b, wordt aangevuld tusschen de woor
den "drie cent" en de daaropvolgende pu.~t 
komma met : , doch niet minder dan één gulden. 

§ IV, c, wordt gelezen als volgt : 
van afschriften of uittreksels van stat en n°. -S2 

per artikel drie cent ; bovendien voor de ver
melding van naam, beroep en woonplaat s van 
den belastingplichtige bij hoofdveranderincr of 
bij nieuwe artikels, drie cent per artikel, doch 
niet minder dan één gulden in totaal ; 

§ IV wordt aangevuld met : 
d. van geheele of gedE:eltelijke kopieèn van 

hulpkaarten, voor vijf perceelen of daar be
neden, onafhankelijk van het aantal hulp
kaarten, één gulden; voor ieder perceel meer 
vijftien cent. 

Aan § IV wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende : 

Blijkt na onderzoek, dat geen gegevens voor 
bijwerking zijn te verstrekken, dan is een recht 
van één gulden verschuldigd. 

§ V, a, l ste lid, wordt aangevuld tusschen 
het woord "cent" en de daaropvolgende punt 
met : , doch niet minder dan eén gulden. 

§ V, 6, wordt aangevuld tusschen het woord 
,.cent" en de daaro,Pvolgende punt met : , doch 
niet minder dan éen gulden. 

Een nieuw lid wordt aan § V toegevoegd, 
luidende: 

Bljikt bij onderzoek dat geen bijwerking 
verricht behoeft te worden, dan 1s voor dat 
onderzoek een recht van één gulden ver
schuldigd. 

Aan artikel 1 wordt een nieuwe paragraaf 
toegevoegd, nl. : 

§ VI. Voor het vervaardigen van verzame
lingleggers uit de waterschapsleggers één gulden 
e'l vijftig cent voor elk daaraaD besteed uur ; 
gedeelten vau een uur worden voor een uur 
berekend. 

Artikel 2 wordt aangevuld tusschen het 
woord "verschuldigd" en de daaropvolgende 

punt met : , behoudens het iµ het laatste lid 
van ar t ikel 1, § § IV en V bepaalde. 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
In het algemeen worden gegevens, welke 

niet uit de kadastrale bescheiden kunnen 
worden overgenomen, niet onder de verstrek
king, samenstelling, vernieuwing of bijwerking 
begrepen. 

Mocht het iµ de praktijk wenschelijk blijken, 
dat de samen te stell e'l stukken toch dergelijke 
gege vens bevatten , dan worden de tarieven 
van art ikel 1 met de helft verhoogd, uitgezon
derd die van § II, c, § IIT, e, en § VI. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden g-,plaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
. (Uitgeg. 22 Maart 1927.) 

9 Maart 1927. BESLUIT tot wijziging van het 
formulier voor het beschrijvingsbiljet der 
personeele belasting. S. 50. 

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

Financiën van 8 Februari 1927, n°. 99, Afdeeling 
Direct e Belastingen ; 

Gelet op artikel 40 der Wet op de Personeele 
Belasting 1896 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 F ebruari 1927, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1927, n°. 49, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen: 

Eenig artikel. 
In de vragen X en XI van het bij Ons besluit 

van 8 November 1919 (Staatsblad n°. 741) 
vastgestelde en laat stelijk bij Ons besluit van 
8 November 1924 (Staatsblad n°. 505) gewijzigde 
formulier voor het beschrijvingsbiljet voor de 
personeele belasting worden de woorden "uit
sluitend of hoofdzakelijk" vervangen door de 
woorden : uitsluitend of nagenoeg uitsluitend. 

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 9den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 22 Maart 1927.) 

9 Maart 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeente van hoofdverblijf van iemand 

wiens gezin blijvend in eene gemeente is 
gevestigd en die in een andere gemeente 
werkzaam is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Be8chikkend"' op het bezwaar, ingebracht 

door het gemeentebestuur van Amsterdam te
gen de gemeente waar M. B. v. T. over het 
belastingjaar 1923/24 in de gemeente;ijke in
komstenbelasting is aangeslagen; 

Den Raad van State, enz. ; 

9" 
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0. dat M. B. v. T. over het belastwgja-ar 
Hl23 .'24 in de bovengenoemde belasting ie aan
geslagen in de gemeente Zwolle ; 

dat hot gemeentebestuur daartegen bezwaar 
heeft, gemaakt, aanvoerendp, dat M. B. v. T. 
wegena hoofdverblijf in de gemeente Amsterdam 
behoort t e worden aangeslagen ; 

0. da t moet worden aa>J.genomen dat de 
aa.ngeslagene op 1 Mei 1923, dàtum waaror het 
belastingjaa r 1923124 begint, hoofdverblij had 
t e Amsterdam, aangezien zijn gezin destijds 
aldaar voornameljjk in het bela>1g van de op
leiding é'er kinderen hlij venrl was gevestigd en 
de band, welke hem met die gemeente verbond, 
'liet was verbroken door de omstandigbeid dat 
hij in de gemeent,e Zwolle a ls ambt~naar in 
algemeenen dienst bij de N. V. IJsselcentrale 
werkzaam ,vas ; 

Gezien de gewijzigde Gemeente.wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

t e bepalen dat .l\i. B.v. T. voor de toepassing 
vim art. 244a der G"meentewet voor hot be
lastingjaar 1923/21 moet geacht worden zijn 
hoofdverblijf te hebben gefrn,d te Amsterdam . 

(A. B.) 

9 Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeente van hoofdverblijf van iemand 

die, na zijn aankomst uit Nederlandsch
Indië, eerst in verschillende plaatsen tijde
lijk bij familie vertoeft en zich eerst daarna 
definitief ergens vestigt. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het oezwaar, ingebracht 

door den R aad àer gemeente H eemstede tee:en 
de gemeente, waar -A. G. v. d. L. over het 
belastingjaar 1925/26 in de gemeenteljjke in
komstenbelasting is aangeslagen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat A. G. v. d. L. over het belastingjaar 

1925/26 in de bovengenoemde belasting wegens 
hoofdverblijf in de gemeente 's-Gravenhage is 
aangeslagen ; 

dat de Raad der gemeente H eemstede daar
t egen bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende 
dat A. G. v. d. L. na aankorn~t in Nederland 
op 17 Juli 1025, eenigen t ijd te Scheveningen 
verbleef, doch ook verschillende andere plaat
sen bezocht en zich eerst begin Septeml>er 1925 
definitief vestigde te H eemstede ; dat hij dus 
niet geacht kan worden te 's-Gravenhage hoofd
verblijf t e hebben gehad; 

0. dat op grond van de overgelegde ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat A. G. 
v. d . L. hier te lande eerst op 1 September 
1925 hoofdverblijf in tl.en zin van art. 244a, 1° 
der Gemeentewet heeft gekregen, en wel in 
de gemeente H eemstede, aar.gezien bij zich na 
zijn aankomst uit Nederlandsch-Indi.ë eerst in 
die gemeente definitief gevestigd heeft ; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij t us~chen 17 
Juli 1925 en 1 September 1925 tijdelij k t e 
's-Gravenhage of elders bij familieleden heeft 
vertoefd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen dat A. G. v. d. L. voor de toepassing 
van art. 244a der Gemeentewet voor het be
lastingjaar 1925/26 mo"t geacht worden voor 
het eerst hoofdverblijf te hebben gehad te 
H eemstede. (A. B.) 

10 ~Maart 1927. KONINKLIJK BESL . 
De bevoegdheid van eene belangheb

bende gemeente om een beroep in t e stellen, 
behoort t e worden uitgeoefend door den 
Gem een teraad. 

H et staat den Gemeenteraad niet vrij, 
aan Burgemeester en Wethouders een alge
meene machtiging te geven tot het instellen 
van. dergelijke beroepen_ 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Burgemeeater en W'ethouders van Zutphen 
tegen de uitspraken van Gedeputeerde Saten 
van Gelderland van 23 Maart 1926 n°. 157, 
23 Maart 1926, n°. 158 en 7 April 1926, n°. 164, 
op de bezwaarschriften tegen de aanslagen als 
forena in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
der gemeepte Zutphen over het belastingjaar 
1924/25 van J. B. te Eefde, R. M. te Warnsveld 
en D. J. P. thans te Zutphen ; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat J. B., hoofdgeleider der Nederlandsche 

Spoorwegen, te Eefde, gemeente Gorsael, R . M., 
arbeider-remmer der Nederlandsche Spoorwe
gen te Warnsveld en D. J. P., arbeider-remmer 
der Nederlandsche Spoorwegen, vroeger te 
Warnsveld, thans te Zutphen, over het belas
t ingjaar 1924/25 als werkforens in de gemeente 
Zutphen zijn aangeslagen; 

dat, nadat zij t egen hunne aanslagen bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland bezwaren 
hadden ingebracht, dit college bij besluiten 
van 23 Maart 1926, n°. 157, en n°. l.58, en 7 
April 1926 n°_ 164, de aanalagen heeft vernie
tigd; 

dat Burgemeester en Wethouders van Zut
phen in beroep aanvoeren dat de standplaats 
van belanghebbenden, hun door de directie 
der Nederlandache Spoorwegen aangewezen, 
Zutphen is, en dat de overwegingen van Ons 
besluit van 19 Februari 1926 n°. 95 ook thans 
nog volkomen geldig zijn ; 

0. dat art. 265i, lid 3, der Gemeentewet be
roep tegen de uitspraak van Gedep. Staten op 
bezwaren bet,reffende o. m. de toepasaing van 
art. 244a toekent aan belanghebbenden; 

dat onder belanghebbenden mede zijn te 
verstaan belanghebbende gemeenten; 

dat als het orgaan, door middel waarvan een 
belanghebbende gemeente in deze heeft te 
handelen, 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 Gemeente
wet of eenige andere wet aan den Burgemeester 
of aan Burgemeester en Wethouders is opgedra
gen; 

dat Burgemeeater en Wethoudera van Zut
phen blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
bovenbedoelde beroepen hebben ingeateld 
krachtens eene algemeene machtiging van den 
Raad aan Burgemeester en ·wethouders tot 
het instellen van beroepen ter zake van ge
schillen over aanslagen in de plaatselijke m
komstenbelasting ; 

dat echter zoodanige algemeene machtiging 
moet worden beschouwd als eene ongeoorloofde 
delegatie van bevoegdheid, aangezien daardoor 
de uitoefening van het uitsluitend aan den 
Raad toekomende recht, om een beroep, als 
in a rt. 265i der Gemeentewet bedoeld, in te 
stellen, wordt overgedragen aan Burgemeester 
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en Wethouders, <lie zelfstandig zouden moeten 
beslissen, of beroep zal worden ingesteld, en 
dus bij het indienen van een beroepschrift 
niet zouden handelen .ter uitvoering van een 
besluit van den Raad, dat beroep zal worden 
ingesteld; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Burgemeester en Wethouders van Zutp,hen 
niet-ontvankelijk te verklaren in hunne be-
roepen. (A. B.) 

11 Maart 1927. BESLUIT tot verlenging tot 
18 September 1927 van d e schors:ing van 
het tot 1 April 1927 geschorst besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, van 18 Augustus 1926, n°. 955, 
Afdeel:ing 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 
toegekend verlof wegens ziekte is verleend. 
s. 51. 

Verlengd tot 18 September 1927. 

11 JJ1aart 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 Augu~tus 
1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk gewij
zigd bij Kon.;nklijk besluit van 2Juni 1923 
(Staatsblad n°. 249), waarbij worden aan
gewezen de buitenlandsche instellingen en 
de buitenlandschegetu.igschriften bedoeld in 
artikel 134 der Hooger-onderwijswet. S. 52. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Januari 1927, n°. 52 3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der Hooger-onderwijs
wet · 

G~zien de adviezen van ieder der Senaten 
van de Rijksuniversiteiten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1927, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Maart 1927, n°. 798, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

Eenig artikel. 
In nrtikel 1 van On~ besluit van 22 Augustus 

1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 2 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 249), wordt het opschrift onder C gelezen 
als volgt: · 

"In d e faculteiten der rechtsgeleerdheid, der 
geneeskunde, der wis- en natuurkunde en der 
veeartsenijkund e :". 

Onze Minister vnn Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met dP uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worde'l geplaatst en waarvan afschrift zal 
word en gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 28 Maart 1927. ) 

ll Maart 1927. KONTh"KLIJK BESLUIT. 
Nu op grond van een ambtsbericht van 

den inspecteur van het Jager onderwJJS 
moet worden aangenomen dat de door het 
schoolbestuur gewenschte verbouwing niet 
geacht kan worden de normale eischen, 
welke aan het geven van lager onderw\js 
kunnen worden gesteld, te overschrijden, 
hebben Ged. Staten terecht beslist, dat de 
door het schoolbestuur gevraagde mede
werking door den R aad behoort te worden 
verleend . 

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

den Raad der gemeente Tiel tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 28 Sep
tember 1926 n°. 117, waarbij met vernietiging 
van zijn ,besluit van 6 Juli 1926 n°. 15 is be
paald, dat de door het bestuur der Vereeniging 
tot instandhouding van scholen met den Bijbel 
te Tiel, overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
den verbouw van de bijzondere lagere school 
aan den Grootebrugschen Grintweg Wijk G 
n°. 113, alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen, va:1 Bestuur, gehoord, advies van 
23 F ebruari 1927 n°. 45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper van 
7 Maart 1927, n°. 4098 afd. L . 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Tiel in zijne 
vergadering van 6 Juli 1926 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereeniging tot instandhouding van scbolen 
met den Bijbel te Tiel om op grond van art. 72 

· der Lager-Onderwijswet 1920 gelden uit de 
gemeentekas beschikbaar te stellen, overeen
komstig art. 74 dier wet benoodigd voor den 
verbouw (bijbouw van drie lokalen) van het 
schoolgebouw dier Vereeniging aan den Groote
brugschen Grintweg Wijk G n°. 113, ten be
hoeve . van de daarin gevestigde bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, uit over
weging dat het schoolbestuur de verbouwing 
wenscht wegens toeneming van het getal leer
lingen boven het maximum, waarvoor het ge
bouw bij de stichting bestemd werd; dat de 
school, volgens opgaaf van het schoolbestuur 
dd. 4 Mei 1926 158 leerlingen telde, waarvan 
één klasse (17 leerlingen) is ondergebracht in 
één lokaal van het aan dezelfde Vereeniging 
toebehoorende schoolgebouw aan den Achter
weg, aldaar ; dat de school na de voorgenomen 
verbouwing plaats zou bieden voor 240 leer
lingen ; dat de school aan den Grootebrugschen 
Grintweg na de verbouwing volgens opganf van 
het schoolbestuur waarschijnlijk ook door 152 
leerlingen· zal bezocht worden, doch het school
bestuur bij de daarop gegeven toelichting be
redeneert, dat na een paar jaar de school tns 
schen de 180 en 240 leerlingen zal tellen; dat 
uit deze cijfers schijnt te blijken, dat de school 
aan den Grootebrugschen Grintweg thans en 
in de toekomst niet voor alle te verwachten 
leerlingen voldoende plaatsruimte biedt ; dat 
deze gevolgtrekking echter slechts in schijn 
juist is, omdat naar 's Raads meening het 
schoolgebouw der Vereeniging aan den Achter
weg nog voldoende ruimte biedt o_n in de eerst
volgende jaren plaats te verschaffen aai, de 
leerlingen, die wegens gebrek aan plaatsruimte 
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niet tot de school aan den Grootebrugschen 
Grintweg zouden worden toegelaten; dat im
mers die school aan den Achterweg thans vol
gens opgaaf van het schoolbestuur 243 leer
lingen telt, doch plaatsruimte biedt. voor 370 
leerlingen ; dat naar 's Raads meening voor alle 
leerlingen van beide scholen voor gewoon lager 
onderwijs der Vereeniging bij rationeele ver
deeling dier leerlingen over de beide school
gebouwen, in de eerstvolgende jaren voldoende 
plaatsruimte beschikbaar zal zijn ; dat zoo
danige verdeeling :mogelijk zou zijn zonder dat 
één of meer klassen der school aan den Groote
brugschen Grintweg zou behoeven te worden 
ondergebracht in het schoolgebouw aan den 
Achterweg indien slechts de school aan den 
Achterweg, die thans zes-klassig is (doch acht 
lokalen telt) werd vervormd tot een acht
klassige school, hetgeen het schoolbestuur in 
zijn scnrijven van 29 Juni 1926 voor het oogen
blik heeft toegegeven, alhoewel onder opgaaf van 
bezwaren, die den Raad evenwel niet afdoend 
voorkomen ; dat één der bezwaren, die het 
schoolbestuur tegen zoodanige reorganisatie der 
school aan den Achterweg aanvoert, gelegen is 
in de omstandigheid, dat het schoolbestuur 
eene rationeele verdeeling der leerlingen over 
de beide scholen slechts zou kunnen tot stand 
brengen door dwingend ingrijpen in de keuze 
der ouders van de school en deze keuze zich 
blijkbaar voornamelijk richt op de school aan 
den Grootebrugschen Grintweg, zijnde een naar 
de nieuwe eischen ingericht gebouw, voorzien 
van de nieuwste hulpmiddelen; dat dit bezwaar 
voor den Raad niet van overwegende beteekenis 
is, omdat de Raad voor de eigen openbare lagere 
scholen der gemeente het beginsel aanvaardde 
om a.an het gemeentebestuur de bevoegdheid · 1 

voor t e houden om evenzeer bij de schoolkeuze 
der ouders dwingend te regelen, wanneer ge
brek aan plaatsruimte in de eene school noodig 
zou maken toelating tot - ja zelfs overplaatsing 
naar - eene andere openbare school; dat de 
Raad voorts van oordeel is, dat, indien het 
schoolbestuur niet genegen is tot overplaatsing 
van leerlingen naar de school aan den } chter
weg over te gaan, het klaarblijkelijk het streven 
van dat bestuur is, om de school aan den 
Grootebrugschen Grintweg tot een standen
school te makeP, en dat dit streven in strijd 
i te achten met den geest der Lager-Onder
wijswet 1920; da.t de Raad voorts ter vermin
dering van het aantal leerlingen der school aan 
den Grootebrugschen Grintweg en desnoods 
ook van die aan den Achterweg, voor het geval 
bovenbedoelde rationeele verdeeling van leer
lingen practisch ondoenlijk zou blijken, aan de 
hand heeft gedaan, dat het schoolbestuur toe
lating zou weigeren aan de leerlingen niet 
wonend te Tiel ; dat het schoolbestuur niet 
bereid is om zoodanige weigering toe te passen, 
zoolang voor deze leerlingen in eigen gemeente 
geen lager onderwijs in den gee~t der Christe
lijke scholen .van deze Vereeniging mogelijk is 
gesteld; dat het echter duidelijk is, in aan 
merking genomen, dat van de 152 leerlingen der 
school' er ± 45 wouen buiten Tiel, de ver
wijdering deze" buitenleerlingen belangrijke 
uitbreiding van plaatsruimte voor leerlingen 
uit Tiel zou beteekenen; dat, indien er nood
zakelijkheid van uitbreiding zou bestaan, deze 
voor een belangrijk deel het gevolg zou zijn van 

den toevloed van z.g. buitenleerlingen en het, 
omdat door of voor die buitenleerlingen slechts 
een betrekkelijk klein gedeelte van de kosten 
der school aan de gemeentekas wordt vergoed, 
zeer onbillijk is tegenover de gemeentekas van 
Tiel, dat zij met de resteerende kosten der uit
breiding ten behoeve dier buitenleerlingen of 
van de ~emeenten, waartoe deze behooren, 
bel t blijft ; dat bovendien de door het school
bestuur verwachte toename van leerlingen 
zijner school op een desbetreffende vraag door 
dat bestuur niet voor den R aad met voldoende 
stelligheid is aannemelijk gemaakt ; dat het 
den Raad voorkomt, om wanneer en zoolang 
in de ééne bjjzondere school plaatsruimte be
schikbaar is, over te gaan tot uitbreiding van 
de andere school derzelfde Vereeniging ten 
laste der gemeentekas ; dat bovendien den Raad 
op dit oogenblik uitbreiding der school aan den 
Grootebrugschen Grintweg, nu daartoe blijk
baar nog geen dwingende noodzakelijkheid 
bestaat, zeer ontijdig voorkomt, aangezien den 
Raad bekend is, dat Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen overweegt de 
instelling eener Staatscommissie, die zal hebben 
te onderzoeken, of herzienin$ van de regelen 
omtrent het stichten van bijzondere scholen 
noodig, teneinde die stichting tot het strikt 
noodrnkelijke te bepalen ; dat voorts de Raad 
ten aanzien van de eigen open bare lagere 
scholen de strikst noodige zuinigheid toepast 
en zelfs herhaaldelijk wegens gebrek aan plaats
ruimte, één of meer klassen eener school tijde
lijk onderbracht in een ander gehuurd gebouw ; 
dat het beginsel der gelijkstelling vordert, dat 
ook de bijzondere schoolbesturen ten deze de 
uiterste zuinigheid betrachten en zoo noodig 
naar andere middelen dan schoolbouw uitzien 
om hunne leerlingen aan schoolruimte te helpen _; 
dat nu wel art. 75, tweede lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de medewer
king (door dev .Raad) slechts wordt geweigerd, 
wanneer niet aan de in art. 75 omschreven 
eischen is voldaan en hieruit door sommigen 
de gevolgtrekking wordt gemaakt, dat de Raad 
geen medezeggenschap zou hebben ter beslis
sing of uitbreiding van een bijzonder school
gebouw al dan niet noodzakelijk is; dat de 
Raad echter deze gevolgtrekking niet aanvaardt, 
omdat het een schreiende onbillijkheid is, dat 
de Raad zich bij de bepaling van hetgeen voor 
de openbare scholen noodzakelijk is, ten duide
lijkste moet laten leiden door de publieke 
opinie der belastingbetalende burgerij, doch 
zich, waar het aankomt op de behoeften van 
het bijzonder onderwijs, willoos zou moeten 
richten naar de meerring van een betrekkelijke 
kleine groep voorstanders eener bepaalde bij
zondere lagere school; dat, nadat het school 
bestuur van dit besluit bij Ged. Staten van 
Gelderland in beroep was gekomen, dit College 
bij besluit van 28 September 1926, n°. 117, 
met vernietiging van het besluit van den Raad' 
der gemeente Tiel van 6 Juli 1926 n°. 15 heeft 
bepaald, dat door den Raad de door het school
bestuur gevraagde medewerking voor den ,er
bouw van de bijzondere lagere school aan den 
Grootebrugschen Grintweg te Tiel wordt ver
leend ; dat Ged. Staten daarbij hebben over 
wogen, dat het schoolbestuur bij zijne aanvraag 
heeft voldaan aan de in art. 73 der Lager
Onderwijswet 1920 omschreven vereischten; 
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dat alzoo, ingevolge het bepaalde in art. 75, 
tweede lid, dier wet de Raad de in de aan
vrage bedoelde medewerking niet had mogen 
weigeren; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Tiel bij Ons in beroep is gekomen ; 

0. dat art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
aan het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging o.m. de 
bevoegdheid geeft aan den gemeenteraad gelden 
aan te vragen, benoodigd· voor de uitbreiding 
of den ·verbouw v an eene bestaande b:ijzondere 
lagere school; dat weliswaar dit buitengewone 
recht, der schoolbesturen toegekend, eene strikte 
interpretatie vordert en derhalve moet worden 
geacht te zijn beperkt tot uitgaven die noodig 
zijn ter voldoening aan de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, doch 
dat op grond van een nader ambtsbericht van 
den Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Tiel, overgelegd naar aanleiding van 
de behandeling van deze zaak voor de afdeeling 
van den Raad van State voor de geschillen van 
bestuur, moet worden aangenomen, dat de 
door het schoolbestuur gewenschte verbouwing 
niet geacht kan worden de normale eischen, 
welke aan het geven van lager onderwijs kunnen 
worden gesteld, te overschrijden ; dat mits
dien, nu aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten is voldaan, Ged. Staten terecht 
hebben beslist, dat de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerking door den Raad be
hoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

14 Maart 1927. BESLUIT tot intrekking van 
Ons besluit van 14 F ebruari 1920 (Staats
blad n°. 75), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 December 1925 (Staatsblad 
n°. 515), en tot vast st elling van een alge
meenen maatregel van bestuur, houdende 
r egelen, in acht te nemen bij d e vast st elling 
van de arbeidsvoorwaarden van werklieden 
in 's Rijks dienst. S. 53. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Minist ers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, va'l On
d erwij s, Kunsten en Wetenschappen, van 
Marine a . i ., van Financiën, van Oorlog, van 
Waterstaat en van Koloniën van 29 October 
1926, n°. 2218, afdeeli.ng Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 ,Janua ri 1927, n°. 7) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minist ers van 8 Maart 1927, n°. 595, 
afdeeling _Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsreglement voor werklieden in 
's Rijks dienst (Staatsblad 1920, n°. 75), laat 
s t e~jk gew:ijzi~d bij Ons besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 515), te herzien en 
opnieuw vast t e stellen ; 

H ebben goedgevonden en ver-staan : 
vast t e stellen de navolf(ende bepalingen: 

HOOFDSTUK I. 
INLEIDENDE BEPALINGEN. 

Art. 1. De vo11rwaarden, waaronder werk
lieden in 's Rijks dienst werkzaam zijn, zoo
m ede de regelen in acht te nemen bij hunne 
aanstelling en hun ontslag, worden vastgesteld 
met inachtnerr.ing van d e bepalingen van dit 
besluit, hetwelk kan worden aangehaald onder 
d en titel van "Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's Rijks dienst 1927". 

2. In dit b esluit wordt v e rstaan onder : 
"Minister" : het hoofd van het departement 

van algemeen bestuur, tot wiens werkkring 
behoort het oppertoezicht over eene Rijksinrich
ting of een tak van 's Rjjks dienst, waarbij 
werklieden in dienst van het Rijk werkzaam 
zijn; 

,,hoofd" : de a.mbtenaar of de autoriteit, be
last met het beheer of de leiding ; 

,,vaklieden": werklieden, uit wier aanstel
ling blijkt, dat zij in dienst zijn gest eld voor 
het verrichten van werk, dat in den regel 
slechts kan worden verricht door :personen, die 
in eene inrichting van vakonderwijs hunne op
leiding hebben genoten of zich elders op soort
gelijke wijze hebben bekwaamd. 

3. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
worden de werklieden in 's Rijks dienst onder
scheiden in : 

a. Rijkswerklieden, 
b. jongmaatjes, 
c. tijdelijke Rijkswerklieden, 
d. tijdelijke jongmaatjes, 
e. leerlingen . 
2. Rijkswerklieden zijn volwassen werklierlen, 

die niet voor een bepaalden tijd noch voor de · 
uitvoerinP' van een bepaald werk in dienst zijn 
genomen. 

3. Jongmaatjes zijn jeugdige werklieden, die 
niet voor een bepaalden tjjél noch voor de mt
voering van een bepaald werk en evenmin met 
het doel om hen tot vaklieden op t e leid en in 

-dienst zjjn !{enomen. 
4. T ijdeli,Jke Rijkswerklieden en tijdel,ijke jong

maatjes zijn werkli eden, als onderscheidenlijk 
in het tweede en het derde lid bedoeld, die echter 
wel voor een bepaalden tijd of voor de uitvoering 
van een be:paald werk in dienst zijn genomen. 

5. Leerlm gen zijn jeugdige werklieden, die 
in dienst zijn genorrien, in hoofdzaak met het 
doel hen t ot vaklieden op t e leid en . 

HOOFDSTUK II. 
VAN DE AANSTELLING EN HET ONTSLAG. 

4. 1. Werklieden wordev in 's Rijks dienst 
aangest eld door het hoofd. Tijdelijke Rijkswerk
lied en en tijdelijke jongmaatjes kunnen even
wel door anderen, daartoe door het hoofd ge
machtigd, worden aangest eld. 

2. De aanstelling geschiedt schriftelijk, t enzij 
de werklieden voor korteren tijd dan zes dagen 
achtereen in dienst worden genomen . 

5. 1. Aan hem, die eene schriftelijke aan
stelling ontvangt, wordt een dienstboekj e uit
gereikt bevattende : 

eene opgave van den naam, d e voornamen , 
den dag en de plaats van geboorte van den 
werkman zoomede van den dag, waarop zijne 
aanst elling ingaat ; 

het loon , waarop hij aanspraak heeft en zijne 
verdere a rbeidsvoorwaarden ; 
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de bepalingen, welke ruj bij d e uitoefening 
van zijn dienst heeft na te leven , voor zoover 
die niet uit d e arbeidsvoorwaarden blijken. 

2. Indien wijziging wordt gebracht in het 
loon, de verdere a rbeidsvoorwaarden of de in 
het vorig,o lid bedoelde bepa lingen, worden de 
wijzi ll,ingen in het diemtboekj e aanget eekend 
of wordt den houder een nieuw boekje uitge• 
reikt. 

6. 1. Voor aanst elling a ls werkman in 
's Rijks dienst komen slechts zij in aanmerking, 
die bij een onderzoek, ingest eld door een door 
het hoofd aangewezen geneeskundige, licha
m elijk geschikt zijn bevonden voor het werk, 
dat hun zal kunnen worden opgedragen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van 
toepassing op do aanst elling van tijdelijke 
Rijkswerklieden en tijdelijke jongmaatjes, be
houdens in het geval, dat d e tijdelijke aanstel
ling bedoeld is als een proeftijd vóór de va te 
benoeming of het hoofd voorafgaand genees
kundig onderzoek noodii( oordeelt. 

3. De uitslag va n het onderzoek wordt aan 
den gekeurde zoo spoedig mogelijk medegé• 
deeld. 

4. De kosten van de keuring, in het eerste 
en het tweede lid bedoeld, komen t en laste 
van den Staat. 

5. Hij, die lichamelijk ongesorukt is bevon
den, kan binnen veertien dagen na d e mede
deeling van den uitslag van het geneeskundig 
onderzoek aan het hoofd herkeuring aanvragen. 
Deze wijst daartoe een of meer geneeskundigen 
aan, nadat cl e aanvrager t ot d ekking van de 
kosten van d e herkeuring bij hem de noodige 
gelden heeft gestort. Wordt de aanvrager bij 
herkeuring wel geschikt bevonden, d an worden 
die gelden aan hem teruggegeven en komen d e 
kosten van d e herkeuring t en last e van d en 
Staat . 

7. 1. Voor aanstelling als Rijkswerkma 'l• 
vakman komen slechts zij in aanmerking, die 
door afleggin~ van eene proef t en genoege van . 
het hoofd bliJk hebben gegeven van voldoende 
bekwaamheid in hun va k. 

2. H et bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing t en aanzien van hen , die reeds in 
' s Rijks dienst zijn of geweest zijn, tenzij het 
hoofd a fieggi'lg van eene proef noodig oordeelt. 

8. Voor aanst elling als leerling of jongmaatje 
komen slechts zij in aanmerking, die ten over
staan van een of meer d oor of namens het 
hoofd aangewezen personen blijk hebben ge
g~ven van voldoende versta ndelijke ont wikke
ling. 

9. P ersonen beneden den leeftijd van veer
tien jaren worden niet als werkman in 's Rijks 
dienst aangest eld. 

10. Bij de aanstelling van leerJ(ngen kan 
een t ermijn van t en hoogste één jaar worden 
vastgesteld, gedurende welken zij op proef 
werkzaam zullen zijn. 

11. Jongmaa tjes worden uiterlijk op 20-
ja ri~eP leeftijd aangesteld t ot Rijkswerkman 
of tijdelijk Rijkswerkman, t enzij geen gelegen
heid tot plaatsing als zoodanig bestaat. 

12. De aanstelling van tijdelijke jongmaatjes 
geschiedt voor geen langeren t ermijn dan van 
twpe jaren , hetzij in eens of bij ged eelten. 

13. 1. Werklieden worden uit 's Rijks 
dienst ontslagen door het hoofd. 

2. H et ontslag wordt schriftelijk verleend, 

behalve aan ben, die mondeling zijn aangesteld 
en niet bij wijze van straf worden ontslagen. 

3. De reden van het ontslag wordt in den 
ontslagbrief vermeld. 

14. 1. Aan Rijkswerklieden, jongmaatjes 
en leerlingen, aan wie niet op verzoek en niet 
bij wijze van straf out lag wordt verleend, 
wordt d e da!! , waarop het ontslag zal ingaan, 
t en minste vier weken t e voren schriftelijk 
medegedeeld. 

2. Rijkswerklieden, jongmaatjes en leerlin
gen moeten hunne aanvragen om ontslag ten 
minste veertien dagen vóór den dag, met in• 
gang waa rvan ontslag wordt verlangd, schrif
t elijk indienen bij het hoofd. 

3. Op aanvragen om ontslag, waa rbij deze 
t ermijn niet is in acht genomen, kan gunstig 
worden beschikt, indien de belangen ;van den 
dienst zich daartegen niet verzetten. 

4. Gedurende den proeftijd in a rtikel 10 
bedoeld, treedt in de plaats van de in het eerste 

-en hot t" eede lid bepaalde t ermijnen een t ermijn 
van één dag. 

15. 1. In de schriftelijke aanst elling, uit
gereikt aan tijdelijke Rijkswerklieden en tijde
lijke jongmaatjes, worden de termijnen bepaald, 
welke in de gevallen, in het vorige a rtikel be
doeld, t e hunnen aanzien of door hen moeten 
worden in acht genomen. 

2. Tn eene aanstelling wordt d e termijn, in 
het tweede lid van het vorige artikP.l bedoeld, 
niet langer gest Ald dan eene week. 

3. H et derde lid van ar t ikel 14 is van toe
passing. 

16. Werkl ieden, die niet voor een bepaalden 
tijd noch voor de uitvoering va n een bepaald 
werk in dienst zijn genomen, worden als zoo
darug uit 's R,iks dien t ontslagen: 

a. bij het bereiken van een door den Mi
nist er bepaalden leeft ijd ; 

b. wanneer zij t er eerst e oefening in werke
lijken militairen dienst treden ; 

c. indien op last van den Minister het per
soneel van de inrioht in~ of van den t ak van 
dienst wordt verminderd ; 

d. om andere redenen t er beoordeeling van 
het hoofd. 

17. Indien op anderen grond, dan in het 
vorige a rtikel onder a, b en c bedoeld, een 
Rijkswerkman , een jongmaatj e of een leerling 
is ont slagen, kan ruj of zijn wett elijke vertegen
woordiger , tenzij het on tslag als straf is ver
leend, binnen zes dagen , nada t het te zijner 
kennis is gebracht, daar tegen in beroep komen 
bij d en Minist er . Deze beslist niet dan na eene 
commissie van a dvies t e hebben gehoord. 

18. J ongmaatjes en tijdelijke jongmaatjes 
mogen niet worden ontslagen uitsluitend op 
grond van het bereiken van een bepaalden 
leeftijd. 

19 . 1. Aan den werkman , die uit ' s Rijks 
dienst is ontslagen , wordt op zijn verlangen 
door het hoofd een getuigschrift kosteloos 
uitgereikt. Het getuigsobr;ft bevat eene juiste 
opgave omtrent den aard van den verrichten 
a rbeid en den duur van de dienstbetrekking, 
alsmede, doch alleen op bijzonder verzoek van 
den werkman , omt rent de wijze, waarop hij 
aan zijne verplicht ingen heeft voldaan en de 
wijze, waarop do dienstbetrekking geëindigd is. 

2. In het getuigschrift, dat wordt uitgereikt 
aan een leerling, worden op verzoek van dezen 
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of diens wettelijkcn vertegenwoordiger mede 
opgaven opgenomen, waaruit de mate van zijn 
vakkennis blijkt. • 

20. 1. De Rijkswerklieden, jongmaatjes 
en leerlingen, die in~evolgc het bepaalde in 
artikel 16, onder b, zijn ontslagen, worden na 
afloop van dPn oefeningstijd opnieuw als werk
man in 's Rijks dienst aangesteld, indien zij 
binnen acht dagen na het einde van dien tijd 
zich bij het hoofd, onder wiens bevelen zij 
werkzaam zijn geweest, aanmelden. 

2. Vóór de nieuwe aanstelling worden zij 
niet aan een geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 6, onderworpen, t enzij naar 
het oordeel van het hoofd, bij wien zij zich 
hebben aangemeld, gegronde vermoedens of 
aanwijzingen bestaan, da+ zij lichamelijk on
geschikt zijn geworden voor het wer~, dat hun 
zal worden opgedragen. Indien een genees
kundig ond erzoek plaats heeft, is artikel 6 van 
toepassing. 

21. H et bepaalde in het eerste lid van het 
vorige artikel is niet van toepassing op hem : 

a. die zich tijdens zijn werkelijken dienst 
aan wangedrag heeft schuldig gemaakt ; 

b. die bij een geneeskundig onderzoek, waar
can hij ingevolge het tweede lid van het vorige 
a rtikel is onderworpen, of bij eene herkeuring 
lichamelijk ongeschikt is bevonden. 

HOOFDS'.l'UK HL 

VAN D E TOEKENNING VAN WACHTGELD. 

22. 1. Aan een Rijkswerkman, wien eervol 
ontslag wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, waarbij hij werkzaam 
is en waardoor zijn werkzaamheden overbodig 
zijn geworden, wordt met ingang van den dag 
vap ontslag, voor zoover hij alsdan niet in de 
termen valt om pensioen - uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, .bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) - te genieten, t en laste 
van het lichaam, voor welks rekening zijn 
belooning laatstelijk kwam, een wachtgeld 
toegekend op den voet der bepalingen van dit 
hoofdstuk. 

2. E en zoodanig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den Rijkswerkman, die ontslag 
vraagt, nadat het voornemen hem is mede
e,edeeld om zijn betrekking op t e heffen of de 
rnrichting van zijn dienstvak zoodanig te ver
anderen, dat zijn werkzaamheden overbodig 
zullen worden. . 

3. Voor de toepassing van de bepalin1:,en 
van dit hoofdstuk wordt met een Rijkswerkman 
gelijkgesteld een tijdelijk Rijkswerkman, die 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd a ls 
zoodanig van t en minste tien jaren heeft ver
vuld, t enzij hij belast is met werkzaamheden, 
die een tijdelijk ka ra1.-ter dragen . 

23. 1. Behoudens het bepaalde in het 
verdere van dit hoofdstuk wordt aan een Rijks
werkman, als bedoeld in a rt.ikel 22, het genot 
van wachtge!d toegekend gedurende dertien 
weken, vermeerderèl, indien hij ten tijde van 
het ontslag kostwinner is van een gezin, met 
acht weken en anders met vier weken voor 
elk jaar door hem volbrachten diensttijd, ten 
bedrage van gedurende de eerste dert ien weken 
de la.atstelijk genoten wedde en vervolgens 70 
ten honderd daarvan. 

2. Voor zooveel een Rijkswerkman ten tijde 
van het ontslag een diensttijd van ten minste 
tien jaren heeft volbracht e, het aantal jaren 
van dien diensttijd te zamen met het aantal 
jaren van den leeftijd, dien bij t en tijde van 
het ontslag hee~ bereikt, 60 of meer bedraagt, 
wordt hem na a floop van den m het eerste lid 
bedoelden termijn een verder genot van wacht
geld toegekend ten bedrage van het uitgesteld 
pensioen, waarop hij ter zake van het hem 
verleende ontslag ui tzicht beeft, of, indien uit 
hoofde van ecnigerlei omstandigheid zoodanig 
uitzicht niet of niet meer bestaat, anders zou 
hebben gehad, met dien verstande dat gedu
rende het eerste jaar na afloop van de bedoelde 
t ermijnen, het wachtgeld niet minder bedraagt 
dan 40 ten honderd van de laatstelijk genoten 
wedde. 

3. In buitengewone gevallen kan het wacht
geld, nadat het genot daarvan is geëindigd, 
voor een Lepaaldcn tijd worden voortgezet ; het 
bedraagt alsdan, indien de betrokkene ten tijde 
van het ontslag kostwinner was van een gezin, 
t en hoogste 50 en anders ten hoogste 40 t en 
honderd van de laatstelijk genoten wedde. 

4. Ht, t bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel blijft buiten toepassing ten aauzien van 
een vrouwelijke persoon, die ten tijde vao het 
ontElag gehuwd en niet de kostwinster van een 
~ e ZIU I S. 

5. Een Rijkswerkman , die t en tijde van het 
ontslag kostwinner was van een gezin, doch 
die hoerl anigheid verliest, wordt nadien behan
deld op den voet als in de voorafgaande leden 
is bepaald voor Rijkswerklieden, die t en tijde 
van het ontslag 'liet kostwinner zijn van een 
gezin. 

24. Onder diensttijd wordt voor de toepassing 
van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaan 
de aan het ontslag voorafgaande tijd, die in 
aanmerking komt voor pensioen, met dien 
verstande echter, dat : 

o,. diPnsttijd, voor het bereiken van den 
vollen leeftijd van 18 jaren vervuld, buiten 
aanmerking blijft ; 

b. diensttijd in eene nevPnbetrekking slechts 
m aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking wordt 
toegekend; 

c. indien de diensttijd wegens verleend ont
slag onderbroken is geweest, de tijd vóór de 
onderbreking behalve voor de toepassing van 
het tweede lid van a rtikel 23 slechts medetelt, 
indien de onderbreking minder clan een jaar 
heeft geduurd ; 

d. alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medeget.eld. 

25. 1. Onder lnatstelijk genoten wedde 
wordt voor de toepassing van de bepalingen 
van dit hoofdstuk, behoudens het bepaalde in 
cle volgende leden, verst aan de beloonini;, die 
in de verlaten betrekking op den dag vóór het 
ontslag werd genoten of waarnaar, bij ziekt e, 
de uitkeering bedoeld in Hoofdstuk VTI werd 
genoten, met inbegrip eventneel van zoodanige 
toelagen, als bij de berekening van den pen
sioensgrondslag in aanmerking komen, ver
meerderd voorts eventueel met de, in verband 
met de wijziging der loonregeling, toegekende 
overgangstoelage en met de tijdelijke kinder
toelage, die door den betrokkene zou zijn ge
noten, indien hij op de evenbedoelde belooning 
in dienst ware gJbleven. 
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'.!. Indien in de regeling van rlc belooning 
d er Rijkswerklieden eene wijzi~ing komt, welke, 
indien de betrokkene op de m het eerste lid 
bedoelde belooning in dienst ware gebleven, in 
die beloonim, of (en) in de kindertoelage wij
ziging zou hebben gebra(;ht, geldt vanaf de 
inwerkin1:,treding dier wijziging, het aldus ge
wijzigde bedrag a ls laat stelijk genoten wedde. 

3. Voor betrekkingen, die geleidelijk worden 
opgeheven, kan ten aanzien van het als laatste
lijk genoten wedde aan te nemen bedrag van 
het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken . 

26. 1. 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, terzake waarvan het wachtgeld hem 
is verleend, hem is aangezegd of door hem is 
aangevraagd, wordt, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid van dit artikel, 

a. indien die inkomsten genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
de laft tstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij 
ding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, verminderd, 
met dien verstande echter, da t van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag gelijk 
aan het verschil tusschen het wachtgeld en de 
laatstelijk ~enoten wedde of, bedraagt dit ver
schil meer dan 30 ten honderd van de laatstelijk 
genoten wedde, gelijk aan 30 ten honderd van 
de laatst elijk genoten wedde ; 

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 
wachtgeld, het bedrag rler laatstelijk -grnoten 
wedde overschrijden, doch ten aanzien van de 
overblijvende inkomsten r;ehandelrl, alsof zij 
alle onder b vallen, echter met dien verstande, 
dat bij de in de tweede plaats bedoelde ver
mindering nimmer méér wordt afgetrokken dan 
de helft van d" inkomsten onder i)_ 

2. In geval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openbare lichamen kan worden 
bepaald, dat de in het voorgaande lid onder a 
en c bedoelde vermindering geheel of ten deele 
tot wederopzegging achterwege blijft. 

3. Van het ter hand nemen van eenigen 
arbeid of bedrijf doet de op wachtgeld-gest elde 
onverwijld mededeeling aan den betrokken 
Minister. Daarbij doet bij, voor zoover mogelijk, 
opgavp van de inkomsten, die hij uit de ter 
hand genomen werkzaamheden zal trekken, 
terwijl hij voorts verplicht is om, indien die 
inkomsten tijdelijk of blijvend wijziging onder
gaan, daarvan tijdig voor het verschijnen van 
den eerstvolgenden wachtgeld-termijn ne,dere 
opgave t e doen. Zijn de inkomsten niet vooraf 
op te geven, dan doet hij tijdig voor het ver
schijnen van eiken wachtgeld-termijn opgave 
yan de inkomsten, die hij sinds het ter hand 
nemen van de werkzaamheden of sinds de 
vorige opgave heeft genoten. Brengt echter de 
aard der werkzaamheden ter b oordeeling van 
den betrokken Minister mede, dat de inkomsten 
over een langeren termijn moeten worden 
berekend, dan geschiedt de opgave dienover-

eenkomstig en wordt op het wachtgeld eene 
vermindering toegepast van een voorloopig 
vastgesteld bedrag onder voor 1: ehoud van ver
r ekening aan het einde van den evenbedoelden 
termijn . 

4. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den 
betrokkene worden afgeweken. Indien de in- · 
komsten vrijwillig zonder voldoende reden 
worden prijs ge~even, of door eigen schuld 
verloren gaan, blijft niettemin de vermindering 
tot het laat stelijk bepaalde bedrag toegepast. 

5. Indien een op wachtgeld-gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave nalaat of ook onjuist 
of onvolledig doet. kan het wachtgeld geheel of 
ten deele worden vervallen verklaard. 

6. De op wachtgeld-gestelde wordt geacht 
door het. a-anvaarden van het wachtgeld te 
bewilligen, dat allen, die daarvoor naar het oor
deel der betrokken autoriteit ;n aanmerking 
komen, omtrent zijne omstandigheden alle in
lichtingen geven, die de betrokken autoriteit 
zal dienstig oordeelen. 

7. Wanneer de op wachtgeld-gestelde uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, t er himd 
genomen vóór den dag, waarop het ontslag, 
terzake waarvan het wachtgeld hem is verleend, 
hem is aangeze~d of door hem is aangevraagd, 
op of na dien aag inkomsten of meerdere in
komsten gaat genieten, zijn t en aanzien van 
die inkomsten of meerdere inkomsten de be
palingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

27. l. Indien de op wachtgeld-gestelde een 
hem aangeboden ambt of betrekking, die hem 
naar het oordeel van den betrokken Minister 
in verband met zijn persoonl~jkheid en omstan
digheden redelijkerwijze kan worden opgedragen, 
weigert t e aanvaarde'!, of ook anderszins, in
dien hij in de gelegenheid komt om op eene 
wijze, die in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden naar het oordeel van den 
betrokken Minister voor hem passend kan wor
den geacht, inkomsten t e verkrijgen, daarvan 
geen gebruik maakt, dan vervalt het wachtgeld 
voor het bedrag, waarmede het wachtgeld ver
meerderd met de verzuimde inkomsten de laat
stelijk genoten wedde zou hebben overschreden. 

2. De op wachtgeld-gestelde is voorts ver
plicht zich te gedragen naar de voorschriften, 
die hem door den betrokken Minister, hetzij in 
het algemeen, hetzij voor eenig bijzonder geval 
worden gegeven, strekkende om tot het ver
krijgen van een ambt of betrekking of eene 
andere brqn van inkomsten t e geraken. Bij 
niet-nakoming van die voorschriften kan het 
wachtgeld geheel of ten deele worden vervallen 
verklaard. 

:3 De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing voor den Rijks
werkman, wien het voornemen is medegedeeld 
om zijne betrekking op te heffen of de inrichting 
van zijn dienstvak zoodanig t e veranderen, 
dat zijne werkzaamheden overbodig zullen 
worden, in dier voege, dat, indien zoodani~e 
Rijkswerkman een ambt of betrekking weigert 
of niet van eene gelegenheid gebruik maakt, 
als bPdoeld 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 toekeiming van wachtgeld 
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achterwege kan llijven of slechts tot een ver 
minderd bedrag . gpschieden. 

28. 1. Voor de toepassing der artikelen 26 
en 27 worden onder inkomsten of verzuimde 
inkomsten mede verstaan bedragen, die terzake 
van pensioenen ten laste van den belangheb
bende komen of zouden gekomen zijn. 

2. Met inkomsten, die genoten worden in 
dienst van een open baar lichaam, worden andere 
inkomsten gelijkgesteld, indien zij verbonden 
zijn aan eene betrekking, waardoor de be1ang
hebbendo ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) onder die wet valt of, 
ware hij in vasten dienst, zou vallen. 

29. 1. H et wachtgeld vervalt, zoodra de 
op wachtgeld-gestelde in de termen komt om 
pensioen - uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in ar tikel 48, eerste lid, onder 
b, der Pensioenwet 1922 (StaatsNad n°. 240) -
te genieten. 

2. Voorts kan het wachtgeld worden ver
vallen verklaard, indien de op wachtgeld
gestelde zich zoodanig gedraagt, dat hij, ware 
hij in rlienst gebleven, zou zijn ontslagen of, 
indien hij zich in het buitenland vestigt of geacht 
moet worden a ldaar duurzaam te verblijven. 

30. Met den op wachtgeld-gestelde kan eene 
regeling worden getroffen, krachtens welke het 
wachtgeld geheel of ten deele wordt vervangen 
door eene afkoopsom. 

31. Indien de op wachtgeld gestelde vrou
welijke persoon in het huwelijk treedt, dan 
vervalt voor den duur van dat huwelijk het 
wachtgeld. 

32. 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 toekennmg 
die. arbeid of dat bedrijf door hem redelijker
wijze niet zou zijn te aanvaarden. 

33. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
uitbetaald in wekelijksche termijnen. Met 
toestemmin~ van den op wachtgeld-gestelde 
kan de uitbetaling in langere termijnen ge
schieden. Bij overlijden wordt het wachtgeld 
uitbetaald tot aan het einde der week, volgen<le 
op die, waarin het overlijden plaats had. 

34. 1. De ter uitvoering van de bepa.lingen 
van dit hoofdstuk te nemen beslissingen worden 
genomen door Onzen betrokken Minister, met 
medewerking van Onzen Minister van Financiën. 

2. Indien de belanghebbende zulks wenscht, 
wordt over door hem t egen de in dit artikel 
bedo !de beslissingen ingebrachte bezwaren het 
advtes ingewonnen van de Commissie, door Ons 
ingesteld ingevolge het l:>epaalde bii artikel 12 
van Ons besluit van 3 Augustus 192~ (Staatsblad 
n°. 479), laatstelijk gewijzigd bjj Ons besluit 
van 7 F ebruari 1927 (Staatsblad n°. 27). Na 
ontvangst van dit advies wordt de, met redenen 
omkl cedc, nadere beslissing ter kennis van den 
belanghebbende gebracht. 

HOOFDS'I'UK IV. 
VAN HET LOON. 

§ l. Van h •t t{idloon. 
35. De werklieden in 's Rijks dienst worden, 

naa_r de door hen bekleede betrekking, gcrang
echil.'i: m loongroepen. 

36. Voor elke loongroep worden een min.i
mum- ~ een maximum weekloon (tijdloon) 
vastgesteld en de toekenning der periodieke 
verhoogingen geregeld. 

37. Het minimumloon voor eene bepaalde 
groep wordt toe~ekend aan werklieden, die den 
23-jarigen leeftiJd bereikt hebben. 

38. Voor de werklieden beneden 23 jaar 
worden loonschalen vast-gesteld, waarvan de 
bedragen verband houden met den leeftijd. 

39. l. Werklieden, niet werkzaam in con
tinu-arbeid, wier werktijd per week minder · 
bedraagt dan 48 uur, ontvangen oene evenredig 
lagere bezoldiging. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid, kan aan werklieden, bedoeld in 
artikel 94, wier werktijd per week min<ler dan 
55 unr bedraagt, eene evenred;g lage~e bezol
diging worden toegekend. 

40. De standplaatsen der werklieden worden 
gerangschikt in klassen. Voor elke klasse van 
gemeenten worden de loonen afzonderlijk vast
gesteld. 

41 . 1. Per'odieke loonsverhoogingen wor
den niet toegekend aa"l hen, die daarop op 
grond van onvoldoenden ijver of onvoldoende 
geschiktheid voor hun werk geen aanspraak 
hebben. 

2. Voor het geval, dat één of meer ver
hooi ingen wegens gebrek aan ijver of geschikt
heiel onthouden worden, zullen verdere perio
dieke verhoogingen zooveel later worden toe
gekend, als de laatste onthouding beeft geduurd. 

3 . Indien na onthouding van periodieke 
verhoogmg de werkman in meer dan gewone 
mate ijver of geschiktheid betoont, kan het ge
zag, dat tot toekenning van periodieke ver
)loogingen bevoegd is, bepalen, dat t>én of meer 
periodieke verhoogingen alsnog worden toe
gekend. 

4. Aan hen, die op grond van meer dan 
gewon e ijver en geschiktheid daarvoor in aan
merking komen, kan een hooger loon worden 
toegekend dan hun krachtens de artikelen 36 
tot en met 40 toekomt. 

42. Bij de toekenning van periodieke loons
verhoogingen wordt do tijd, ged urende welken 
Rijkswerklie.den als tijdelijk R~jkswerkman 
werkzaam zijn geweest, als diensttijd aange• 
merkt. 

43. Bij aanstelling van een werkman in 
'q Rijks dienst kan zijn tijdloon in verband met 
zijne bekwaamheid of geschiktheid hooger 
worden gesteld dan het minimumloon voor de 
groep, waart,oe hij hehoort. Voor de toekenning 
van de verdere periodieke verhoogingen wordt 
dit hoogere loon geacht in diensttijd te zijn 
verkregen. 

44. · Wanneer een Rijksworkman de noodige 
geschiktheid voor zijn werk heeft verloren en 
hij in verband daarmede in een anderen werk
k1,ing wordt werkzaam g stel<l, wordt zoo 
noodig met afwijking van de regeling voor de 
arLeiders, in dien werkkring werkzaam, zij'n 
tijdloon zoodanig bepaald, dat zijne inkomsten 
niet achteruit gaan. 

45. Aan ben, die uit hoofde van aan den 
lande bewezen diensten pensioen geii ieten, of 
die krachtens eene wettelijke verzekering in 
het genot zijn van eenc uitkeering, kan, indien 
mindere arbeidsgeschiktheid daartoe aanleiding 
geeft, een lager tijdloon worden toegekend da.n 
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is vastgest eld voor de groep werklieden, waartoe 
zij behooren. . 

46. 1. Voor het genot van kost en inwoning 
wordt een aftrek toegepast van f 9 per weck. 

2. Voor het genot van kost wordt een aftrek 
toegepa•t van f 6 per week. Van het bepaalde 
in dit en in het voorgaande lid kan worden 
afgeweken t en aanzien van inwonende vrouwe
lijke werklieden. 

3. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het bij 
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking of 
wel als belooning voor het gedurig verrichten 
van, door een daartoe bevoegde autoriteit, op
gedragen werkzaamheden buiten den normalen 
diensttijd, een aftrek toegepast van 15 t en 
honderd van het t ijdloon. 

Heeft de bewoning t en doel de bewarmg of 
bewaking van Rijkseigendo=en, van een 
gehouw of van hetgeen daarin voor 's Rijks 
diemt aanwezig is, dan bedraagt de aftrek 10 
t en honderd. Indien de werkman aantoont, dat 
de huurwaarde der woning, bepaald naar 
artikel 10 der wet op de personeele belasting 
1896, minder bedraagt dan de aftrek, wordt 
deze op het bedrag van die huurwaarde gest eld, 
met dien verstande, dat, tenzij Wij in bijzondere 
gevallen anders bepalen, de aftrek voor be
woning wegens bewaring of bewaking nimmer 
daalt beneden een bedrag, overeenkomend met 
5 ten honderd, en voor bewoning, die niet met 
bewaring of bewaking gepaard gaat, beneden 
een bedrag, overeenkomend met 7 t en honderd 
van het tijdloon. 

4. Behalve in cl e geva llen, dat het genot 
van vu.;r en licht in het bijzonder is of wordt 
toegekend als belooning voor het vervullen 
eener nevenbetrekking, wordt voor dat genot, 
uitgezonderd in de gevallen, dat tevens kost 
en inwoning wordt genoten, een a ftrek toege
past va-i onderscheidenlijk 2 en l t en honderd 
van het tijdloon, en voor het genot van over 
eene leiding geleverd water van 5 t en honderd 
van den t erzake van het genot van woning 
toegepaste n aftrek. 

47. Voor dienstklecding, geheel of t en decle 
v9,n Rijkswege verstrekt, wordt afg<.' trokke'l de 
waarde, welke die verstrekking voor den werk
man kan geacht worden t e hebben. 

§ 2. Van het stuk- en accoordloon. 
48. Onder stukloon wordt verstaan het loon, 

dat volgens een vooraf vastgest eld tarief wordt 
berekend in verband met de hoeveelheid arbeid, 
die wordt verricht door eene groep werklieden 
gezamenlijk (collectief stukloon) of door elken 
werkman op zich zelf (individueel stukloon}. 

49. Onder accoordloon wordt verst aan het 
loon, dat is bepaald bij eeno overP.enkomst, 
gesloten door of namens het hoofd met een of 
meer als aannemer optredende werklieden in 
's Rijks dienst voor het verrichten van een bij 
de overeenkomst aangewezen werk. 

50. Aan een werkman in 's Rijks dienst 
kan, wanneer de ondervinding de wenschelijk
heid daarva.n heeft aangetoond, met stilst and 
van zijn tijdloon stuk- of accoordloon -worden 
toegekend. 

51 . Tndien net looTJ van een werkman in 
den tijd, gedurende welken hij op stuk- of 
accoordloon werkt, minder zou bedragen dan 

z~jn tijdloon, wordt hem niettemin ztin tjjrlloon 
uitbetaald, t enzij nalatigheid van den werkman 
kan worden aangetoond. 

52. Hetgeen gezamenlijk op stuk- of accoord
loon werkende werklieden meer verdienen dan 
hun tijdloon, wordt onder hen verdeeld in ver
houding tot den tijd, gedurende welken ieder aan 
het werk, dat in stuk- of accoordloon werd 
verricht, deelnam en in verhouding tot het 
tijdloon. Bij accoordwerk wordt rekening ge
houden met het tijdloon, dat ieder bij den aan
vang daarvan was toe$ekenu en bij stukwerk 
met het tijdloon , dat ieder gedurende de uit
voering daarvan zou hebben genoten. Aan 
hem, wiens tijdloon gedurende de uitvoering 
van een werk in accoordloon wordt verhoogd, 
wvrdt boven zijn aandeel in het ac~oordloon 
toegekend de loonsverhooging, berekend over 
den tijd, gedurende welken hij na ingang van 
de verhooging aan het werk deelnam. 

53. De stukloon-tarieven worden vastgestelrl 
of gewijzigd door of namens het hoofd, doch 
niet dan nadat de belanghebbende werklieden 
voor zooveel mogelijk in de gelegenheid zijn 
gest eld bezwan ,n t egen de ont worpen tarieven 
te zijner kenms t e brengen. 

54. 1. De stukloon-tarieven worden voor 
daarbij bepaalden betrekkelijk &eruimen tijd 
vastgesteld en worden binnen ctien tijd niet 
verlaagd. 

2. E en regel, volgens welken stukloon-
t arieven moeten worden verlaagd, indien blijkt, 
dat volgens die tarieven een loon wordt genoten, 
dat het t ijdloon der betrokken a rbeiders met 
een bepaald bedrag overschrijdt, mag niet 
wor den gesteld. 

55. Afdrukken of afschriften der stukloon 
tarieven moeten voor zooveel doenlijk ter 
plaat se, waa.r het werk, waarvoor zij gelden, 
wordt verrich t, aanwezig en steeds t er inzage 
van de belanghebbende werklieden beschikbaar 
zijn . 

56. 1. Telkens wanneer een bepaa ld werk 
in accoordloon zal worden verricht, wordt met 
inachtneming van de navolgende bepalingen 
eene overeenkomst t ot vast st elling van het 
accoordloon gesloten. 

2. Door of namens het hoofd wordt aan 
een of meer werklieden eene omschrijving van 
de te verrichten werkzaamheden verstrekt als
mede eene opgave van de werklieden, die daar• 
aan zullen deelnemen en - zooveel mogelijk -
van hunne plaatsvervangers. 

3. Over het accoordloon wordt vervolgens 
onderhandeld door of namens het hoofd met 
den werkman of de werklieden , wi,m de om
schrijvin_$ en de opgave, in het vorige lid be
doeld, ZIJn verstrekt. 

4. Deze kunnen, hangende die onderhande
lingen, bezwaar maken t egen deelneming aan 
het werk door een of meer der hun opgegeven 
werklieden . Wordt het bezwaar door het hoofd 
of door hen , die namens hem optreden, gegrond 
geacht, dan wordt de opgave van rle werklieden, 
die aan het werk zullen deelnemen, gewijzigd. 

5. Als grondsla$ voor de vaststelling van 
het accoordloon dient het bedrag, dat door 
werklieden, als in de opgave vermeld, zou 
worden genoten, indien zij, naar behooren 
arbeidende, het werk in tijdloon zouden ver
richten. 

6. Indien omtrent het accoordloon overeen-
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stemming wordt verkregen, wordt eene schrifte
lijke overeenkomst opgemaakt, welke in elk 
geval vermeldt : 

a. de omschrijving van de t e verrichten 
werkzaamheden ; 

b. de namen der werklieden, die daaraan zul
len deelnemen en - zoo mogelijk - van hunne 
plaatsvervangers, met opgave van ieders tijc1-
loon; 

c. het accoordloon. 
7. Een afschrift van de overeenkomst wordt 

aan de aannemers ter hand gesteld. 
57. De werklieden, die aan de uitvoering 

van een werk in accoordloon zullen deelnemen, 
worden, voor zoover de belangen van den 
dienst in het a lgemeen zich daartegen niet 
v erzetten, door of namens het hoofd ter beschik
king van de aannemers gesteld, zoodra naar 
het oordeel van deze hunne diensten voor de 
uitvoering van het werk noodig zijn. 

58. 1. Werklieden, die werkzaam zijn aan 
de uitvoering van een ~ erk in accoordloon! 
mogen niet met andere werkzaamheden worden 
belast, tenzij hunne diensten naar het oordeel 
van de aannemers tijdelijk kunnen worden 
gemist of zij hun aandeel in het werk hebben 
verricht . 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing, innien door onvoorziene om
standigheden de belangen van den dienst vor
deren, dat een of meer werklieden aan het werk 
in accoordloon worden onttrokken. Zoo mogel~jk 
worden zij vervangen door andere werklieden 
en in de eerste plaat s door hen, die b\i de 
overeenkomst als hunne plaatsvervangers zijn 
aangewezen. 

59. Indien gedarende de uitvoering van 
een werk in accoordloon blijkt, dat door on
voorziene omstandigheden afgeweken moet 
worden van de in de overeenkomst opgenomen 
omschrijving, dan kan de overeenkomst na 
overleg tusschen het hoofd of door dezen aan
gewezen personen en de aannemers worden 
gewijzigd. Wordt bij dit overleg geen overeen
stemming verkregen, dan vervalt de overeen
komst en wordt voor den arbeid, die reeds is 
verricht, uitbetaald het gewone tijdloon, even
tueel verhoogd met een percentage, dat door of 
namens het hoofd na overleg met de aannemers 
wordt vastgesteld. 

60. Indien de belangen van den d ienst 
vorderen, dat een of meer arbeiders aan het 
werk in accoordloon worden onttrokken of 
dat de geregelde voortgang van het werk wordt 
afgebroken, en de aannemers meenen, dat de 
a rbeiders, met de uitvoering van het werk 
belast, dientengevolge schade hebben geleden, 
kunnen de aannemers aan het hoofd vergoeding 
van die schade verzoeken. Door of namens het 
hoofd wordt een onderzoek ingesteld. Rlijkt 
daarbij, dat inderdaad schade is geleden, tlan 
wordt door of namens hem na overleg met de 
aannemers de schadevergoeding vastgesteld. 

61 . Indien blijkt, dat het accoordloon voor 
een werk ten gevolge van omstandif:heden, on
afhankelijk van den wil der daarbü betrokken 
arbeiders, niet meer bedraagt dan hun tijdloon, 
dan wordt hun een naar billijkheid door of 
namens het hoofd te bep11,len bij slag op het 
accoordloon toegekend. 

62. 1. Ten aanzien van hen, d;e belast zijn 
met het toezicht op de uitvoering van werken 

in accoordloon, mogen geen regelen worden 
aesteld, waardoor zij geldelijk belang ver
k rijgen bij het sluiten van overeenkomsten 
tot uitvoerino van zulke werken. 

2. Door of met machtiging van den Minister 
kan van het bepaalde in het eerste lid worden 
afgeweken, indien op geen andere wijze aan de 
toezichthebbenden eene doelmatige belooning 
kan worden toegekend. 

§ 3. Van hei loon voor overwerk en voor arbeid 
op Z c>n- en feestdagen. 

63. 1. Onder overwerk wordt verstaan 
de arbeid door een werkman verricht vóór het 
normale uur van aanvang of na het normale 
uur van einde van zijn arbeidsdag, zoomede 
de arbeid ver_icht tusschen die uren van aan
vang en einde, ten gevolge waarvan het voor 
hem geldende aa'1tal normale :i,rbeidsuren wordt 
oversc.hreden. 

2. Indien ten aanzien van een werkman 
niet voor het geheele jaar eenzelfde arbeids
regeling geldt, worden in een bepaald deel van 
het jaar al8 normaal uur van aanvang en nor
maal uur va,n einde van ziin arbeidsdag, zoo
mede als het- voor hem geldende aanta l normale 
arbeidsuren aangemerkt die, aangegeven door 
de arbeidsregeling, welke in dat deel van het 
jaar voor hem van kracht is. 

64. 1. Voor overwerk, dat een werkman 
op eene door of namens het hoofd verstrekte 
lastgeving in tijdloon heeft verricht, wordt hem 
toegekend zijn tijdloon, berekend over den 
duur van het overwerk doch met eene verhoo
gini; van 50 pct. · voor zoover het overwerk 
tusschen 10 uur des namiddags en midder
nacht, van 100 pct. voor zoover het tusschen 
middem acht en 5 uur des voormiddags en van 
25 pct. voor zoover het op andere uren plaats 
had. 

2. Indien overwerk in stuk- of accoordloon 
is verricht, wordt den werkman, behalve dit 
loon, eene verhooging toegekend, als in het 
eerste lid bedoeld, berekend met het hem 
toegekende tijdloon en den duur van het over
wer1r als grondslag, tenzij bij het aangaan van 
het accoord anders mocht zijn overeengekomen. 

65. 1. Aan den werkman, wien met het 
oog op overwerk gedurende den normalen 
werkt~d een buitengewone rusttijd van één u-.r 
of meer wordt gegeven, wordt de in het vorige 
artikel bedoelde verhooging slechts toegekend, 
indien en voor zoover de duur van het overwerk 
men van den rusttijd overschrijdt. Voor zoover 
aanspraak op verhooging bestaat, wordt deze 
toegekend over de het dichtst bij middernacht 
gelegen uren. 

2. Over den rusttijd, in het vorige lid 
bedoeld, wordt geen loon toe~ekend. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het 
hoofd ten gunste van de werklieden van het 
b~paalde in het eerste en het tweede lid af
wijken. 

66. 1. Indien het overwerk niet aansluit 
aan den gewonen werktijd, wordt behalve het 
loon voor overwerk, een bedrag toegekend, dat 
door het hoofd wordt bepaald en ten minste 
bedraagt het loon voor een half en ten hoogste 
het loon voor een geheel uur overwerk, ver
richt tusschen 5 uur des voormiddags en 10 uur 
des namiddags. 

2. H et bepaalde in het eerste lid i~ niet 
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van toepassing, indien na afloop van den 
gewonen werktijd een korte rusttijd wordt 
toegekend, alvorens met het overwerk wordt 
aangevangen. Deze rusttijd wordt als werktijd 
beschouwd. 

67. Indien door toevallige omstandigheden 
niet meer dan tien minuten na het normale 
uur van einde van den arbeidstijd moet worden 
doorgewerkt, wordt voor die verlenging van 
den arbeidstijd geenerlei loon toegekend. 

68. 1. yndien door een werkman buiten 
den normalen wekelijkschen werktijd arbeid op 
Zondag wordt verricht - onverschillig op 
welke uren van dien dag - dan wordt hem 
over den duur van dien arbeid het gewone tijd
loon toegekend met 100 pct. verbooging. Voor 
zoover de uren, waarin op Zondag arbeid 
wordt verricht, den normalen wekelijkschen 
arbeidsduur niet overschrijden, vindt geen af
zonderlijke betaling plaats, doch wordt · over 
die uren eene extra vergoeding toegekend t en 
bedrage van 25 _pct. van het tijdloon. 

2. In afwijkmg van het bepaalde !31 h_et 
vorige lid, ontvan~t een werkma-:i, d!e mt
sluitend met waakdienst is belast en boven den 
normalen wekel\jkschen werktijd op Zondag 
arbeid (waakdienst) verricht, over den duur 
daarvan zijn ,gewone tijdloon met 50 pct. 
verhooging. Voor zoover de uren, waarin be
doelde werkman op Zondag arbeid verricht, 
den normalen wekelijkschen arbeidsduur ruet 
overEchrijden, vindt geen afzonderlijke betaling 
plaats. 

3. -Voor de toepassing van dit artikel wordt 
a ls Zondao- aangemerkt het tijdvak van 24 
uren, aanv~ngende t e middernacht van Zater
dag op Zondag. 

69. 1. De volgende bepalingen gelden t en 
aanzien van : 

a. den tweeden Paascbdag, den H emel
vaartsdag en den tweeden Pinksterdag ; 

b. den Nieuwjaarsdag en de beide K erst
dagen ; 

c. den dag, waa rop de verjaardag wordt 
gevierd van den Koning of de regeerende 
Koningin; 

d. den Goeden Vrijdag; 
wa t de onder b en c genoemde dagen betreft, 

voor zoover zij niet op Zondag vallen. 
2. H et loon voor arbeid, verricht op dagen, 

genoemd in het eerst e lid onder a, b en c, 
wordt verhoogd met 100 pct. en dat voor arbeid 
verricht op den dag, genoemd onder d, met 
50 pct. van het tijdloon, berekend over den 
duur van den arbeid. . 

70. Indien op een dag, alq in ar t ikel 69 
bedoeld, geen arheid wordt verricht of slechts 
wordt gearbeid gedurende een deel van den 
normalen arbeidsduur, vastgesteld voor den 
dag der week, waarop zulk een dag valt, wordt 
niett emin het gewone tijdloon uitbetaald onder
scheidenlijk over dien 11ebeelen normalen a r
beidsduur of over het gedeelte daarvan, ge
durende hetwelk geen a rbeid wordt verricht. 

71. 1. Voor de berekening van het loon 
voor overwerk en voor a rbeid op Zondag of op 
een dag, als in artikel 69 bedoeld, worden 
gedeelten van een kwartier als een geheel 
kwartier aangemerkt. . . 

2. Van het bepaalde m het eerste hd kan 
worden a.fgeweken, voor zoover _zulks in ver
band met de werktijdindeeling b1J een e_ m:1cb
ting of een tak van dienst noodzakehJk 1s. 

§ 4 . Van het loon voor waakdien.st en ,;oor 
hulp bij brand. 

72. Aan werklieden, die niet uitsluitend 
met waakdienst zijn belast, wordt voor het 
verrichten van waakdienst.en buiten den nor
malen werktijd , doch niet behoorende tot die 
in het volgende artikel bedoeld, een zoodanig 
loon toegekend, dat hunne verdien ten in eene 
week, waarin zij die waakdiensten hebben 
verricht, meer bedragen dan die, welke zij 
zouden ontvangen, indien zij in die week regel
matig den gewonen a rbeid hadden verricht. 
H et bedrag, waarmede deze laatste verdiensten 
bebooren te worden overschreden, moet, naar 
gelang van de omstandigheden, waaronder de 
waakaiensten ,vorden verricht, bepaald worden 
en zoo hoog worden gesteld, dat daarin vol
doende vergoeding wordt gevonden voor · de 
meerdere inspanning en de opoffering van 
nachtrust, welke de waakdiensten vorderen. 

._ 73. Het loon voor den waakdienst, welke 
m den loop van een Zondag aanvangt en eindigt, 
wordt bepaald op een vast bedrag, dat vol
doende de opoffering van Zondagsrust vergoedt 
en in elk geval booger is dan de verdiensten 
gedurende een normalen arbeidsdag van een 
niet-vakman, die als Rijkswerkman bij de in
richting of den tak van dienst werkzaam is 
op een tijdloon, dat het gemiddelde is van h(!t 
minimum- en het maxrmum-loon, voor die 
werklieden vastgesteld. Als Zondag wordt aan
gemerkt, het tijdvak, aangegeven in het derde 
lid van a rtikel 68. 

74. 1. yndien in eene Rijksinrichting brand 
uitbreekt of Wlll gevaar ontstaat t engevolge 
van een in de nabijheid uitgebroken brand, 
wordt de hulp, die in verband hlermede door 
werklieden, in 's R ijks dienst bij de inricbtmg 
werkzaam, wordt verleend gedurende hun 
normalen werktijd, geacht t e bebooren tot bun 
gewonen arbeid. 

2. Voor hulp buiten dien werktijd, wordt 
hun toeo-ekend loon a ls voor overwerk, berekend 
op den °grondslag van het gemiddelde van het 
minimum- en het maximum-tijdloop, vastge
steld voor de niet-vaklieden, die als Rijkswerk
man bij de inrichting werkzaam zijn. 
§ 5. Van het loon voor b-ijzondere werl·zaam

heden. 
75. Tndien aan een werkman wordt opge

dragen om in een bepaald geval van afwezigheid 
of ontstentenis van een in rang boven hem 
geplaatsten werkman, beambte of ambtenaar, 
dezen t e vervano-en, en uit die vervanging voor 
den waarnemer 

0

direct aanwijsba re en op geld 
waardeerbare schade voortvloeit, wordt hem 
de geleden schade vergoed. 

76. 1. Indien aan ef'n werkman zeer vuile 
werkzaamheden of werkzaamheden, waaraan 
bijzonder gevaar voor zijn leven of zijne ge
zondheid verbonden is, worden opgedragen, en 
zijn tijdloon met het oog op den aard van die 
werkzaamheden niet booger is gesteld dan dat 
van andere gelijksoor tige arbeiders, wordt hem, 
nadat bij die werkzaamheden t en genoege van 
het hoofd binnen bekwamen tijd heeft verricht, 
eene toelagö t oegekend. 

2. H et bedrag der toelage wordt -door het 
hoofd vastgesteld in verband met den aard en 
den duur der werkzaamheden. Zij kan niet op 
grond van den korten duur der werkzaamheden 
den werkman worden onthoudP.n. 
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§ 6. Van de uitbetaling ,:an hP.t loon. 
77. 1. Het aan een werkman toegekende 

tijdloon, het loon voor overwerk, voor arbeid 
op Zondag of op ee'l dag, als in artikel 69 
bedoeld, en voor waakdiensten, zoomede de 
toelage, in artikel 76 bedoeld, worden hem, na 
aftrek van de kortingen, welke wegens verzuim 
of uit anderen hoofde verschuldigd zijn, elke 
week uitbetaald. 

2. Op het tijdloon mag ingevolge de arti
kelen 51 en 143 over eene week geen hooger 
bedrag in mindering worden gebracht dan een 
zesd e gedeelte van het tijdloon, dat de werkman 
in normale omstandigheden, na aftrek van de 
korting voor t e zijnen laste komende pensioen
bijdrngen, per week ontvangt. 

78. 1. De uitbetaling geschiedt op. den 
laatsten werkdag de~ kalenderweek en wel 
vóór des middags 12 uur. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
worden afgeweken : 

a. ten aanzien van werklieden, wier arbeid 
op den laatsten werkdag der kalenderweek 
tusschen des middags 12 uur en des namiddags 
te 4 uur eindigt, en wel in zooverre dat de 
uitbetaling op dien dag bij het einde van den 
arbeid mag plaats hebben; 

b. ten aanzien van een groep werklieden op 
verzoek van ten minste twee derde hunner . 

79. Het bedrag, dat een werkman, in stuk
of accoordloon werkende, · meer heeft verdiend 
dan zijn tijdloon, wordt hem t en spoerl.igste 
uit betaald, nadat dit bedrag is vastgesteld. 

80. 1. Zij, die overwerk of arbeid tegen 
stukloon hebben verricht, kunnen uit bun 
midden ten hoogste vijf personen aanwijzen, 
aan wie door of vanwege het hoofd ;nzage moet 
worden gegeven van de berekening van het 
deswege toegekende loon. 

2. De bepaling van het eerste lid geldt niet, 
wanneer de uitbetaalde gelden op loonbriefj es, 
waarop een behoorlijke specificatie en bereke
ning van het loon voorkomt, worden ver
antwoord. 

81. 1. Indien een werk in accoordloon is 
verricht, kunnen zij, die als aannemers zijn 
opgetreden, binnen veertien dagen na de 
afrekening bezwaren indienen t egen de bere
kening van het bedrag, dat ter zake van dat 
werk aan ieder , die er aan deelnam, wordt 
toegekend. 

2. Is de berekening vastgesteld door per 
sonen, onder de bevèlen van het hoofd werk
zaam, dan wordt over die bezwaren beslist. door 
het hoofd en anders door den Minister. 

82. 1. H et loon van een werkman in 
's Rijks dienst wordt niet langer uitbetaald 
dan tot en met den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van een Rijkswerkman wordt aan zijne weduwe 
eene uitkeering voor eens uitbetaald tot een 
bedrag van zes weken loon. Laat de overledene 
geen weduwe na, dan geschiedt de uitkeering 
ten behoeve van de minderja rige wettige of 
erkende natuurlijke kinderen van den Rijks
werkman. Ontbreken ook zoodanige kinderen, 
dan geschiedt de uitkeering, indien de over
ledene kostwinner was van onders, broeders, 
zusters of meerderjarige kinderen, t en behoeve 
van deze betrekkingen. 

3. Indien een overleden Rijkswerkman geen 

betrekkingen, als genoemd in het vorige lid, 
nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door het 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden uit
gekeerd voor de betaling van de kosten der 
laatste ziekte en der begrafenis, zoo·de nalaten
schap van den overledene voor de betaling dier 
kosten ontoereikend is. 

4. Bij overlijden van een jongmaatje of 
leerling vindt het bepaalde in het tweede en 
het derde lid overeenkomstige toepassing. 

5. Bij overlijden van een tijdelijk l'l.ijks
werkman of tijdelijk jongmaatje wordt, indien 
de overledene eene weduwe of kinderen beneden 
16 jaar achterlaat of indien hij de kostwinner 
was van inwonende ouders of van inwonende 
hoeders of zusters beneden 16 jaar, aan of 
ten behoeve van deze betrekkingen eene uit
keering voor eens 1.üt betaald tot een bedrag 
van eene week loon of eene week uitkeering, 
als bedoeld in de eerste paragraaf van Hoofd
stuk VIT. In alle andere gevallen bij overlijden 
van een tijdelijk Rijkswerkman of tijdelijk 
jongmaatje wordt geen uitkeering verstrekt. 

6. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden wordt als tegemoetkoming in de begra
feniskosten van een werkman in 's Rijks dienst, 
die niet krachtens de Ongevallenwet 1921 
verzekerd was en ten gevolge van een ongeval 
of eene ziekte, in verband met de uitoefening 
van den dienst ontstaan, is overleden, aan zijne 
weduwe of bij ontstentenis van deze aan den
gene, die de begrafenis heeft bekostigd. uit
betaald dertigman,l het laatst genoten dagloon 
va'l. den overledene. 

HOOFDSTUK V. 

VAN SCHADELOOSSTELLINGEN EN GRATIFICATIËN-

83. J.. Tndien de gereedschappen, welke 
een werkman voor het verrichten van zijn 
arbeid behoeft, hem niet of slechts ten deele 
kosteloos van Rijkswege worden verstrekt, 
wordt hem eene vaste jaarlijksche vergoeding 
voor het beschikbaar stellen van de noodige 
gereedschappen toegekend. 

2. Bovendien wordt hem de waarde vergoed 
van het door hem beschikbaar gestelde gereed
schap, dat buiten zijne schuld tijdens het werk 
is v rloren geraakt. 

84. l. Aan werklieden, wier kleeding door 
den aard van hunne werkzaamheden aan buiten
gewone slijtage of vervuiling onderhevig is, 
wordt kosteloos doelmatige werkkleeding ver
strekt. 

2. Verstrekte werkkleeding wordt op kosten 
van het Rijk gereinigd. 

85. Aan werklieden, die zich tot het ver
richten van hun arbeid tijdelijk moeten begeven 
buiten de hun aangewezen standplaats of 
buiten de plaats, waar de inrichting, waarbij 
zij werkzaam zijn, gevestigd is, worden de 
reis- en verblijfkosten, welke zij met inacht
neming van de noodige spaarzaamheid hebben 
gemaakt, vergoed of wordt eene vergoeding 
toegekend volgens voor hen vastgestelde rege
len, welke waarborgen, dat zij voldoende voor 
die kosten worden schadeloos gesteld. 

86. Indien werklieden t en gevolge van 
buitengewone omstandif(heden, waaronder a r
beid moet worden verricht, niet a.Js gewoonlijk 
tehuis een of meer hunner maaltijden kunnen 
gaan gebruiken en het vorige artikel niet van 
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i oepassing is, wordi hun voor de daardoor 
veroorzaakte kosten eene voldoende vergoeding 
toegekend. 

87. 1. Aan werklieden, wien, zij het ook 
niet uitsluitend, in het belang van den dienst 
eene andere standplaats wordt aangewezen , 
worden vergoed ; 

a. de kosten, die met inachtneming van de 
noodige spaarzaamheid zijn gemaakt voor het 
inpakken, vervoeren en in de nieuwe woning 
aanbrengen van hunnen inboedel en het ver
maken van daartoe behoorende goederen ; 

b. r eis- en verblijfkosten van ten hoogste 
twee reizen van de oude naar de nieuwe stand
plaats en t erug tot het zoeken van eene woning, 
zoomcde de reiskosten van het gezin van de 
oude naar de nieuwe standplaats ; 

c. huishuur of kamerhuur voor t en hoogste 
eene maand, welke na den dag, waarop de oude 
st11,ndplaats verlaten wordt, nog op die stand
plaats verschuldigd was en werd betaald zonder 
dat van de woning werd gebruik gemaakt, wan
n eer tijdige opzegging van de huur t egen den 
dag van het vertrek niet mogelijk was ; 

d. de helft der binnen eene maand na de 
verhuizing betaalde kost en van noodzakelijke 
aanschaffing van venster- en vloerbekleeding. 

2. Voor de kosten, in het eerste lid onder 
a en d bedoeld, kan aan de werklieden bij wijze 
van afkoopsom eene vergoeding worden toe
gekend volgens voor hen vastgestelde regelen, 
welke waarborgen, dat zij voor die kost en vol
doende worden schadeloos gest eld. 

3. 0_{) de vergoeding van reis- en verblijf
kosten, m het eerst e lid bedoeld, is artikel 85 
van toepassing. 

88. Aan hen, die wegens afgelegen ligging 
van de plaats, waar zij hun arbeid moet.en 
verrichten, onder zeer bezwarende omstandig
heden werkzaam zijn, kan deswege eene ver
goeding worden toegekend. 

89. Aan een werkman, die zich door eenige 
daad bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
tegenover de inrichting of den tak van dienst, 
waarbij hij werkzaam is, wordt deswege eene 
gmtificatie toegekend. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DEN ARBEIDSDUUR. 

90. 1. De normale a rbeidstijd van werk
lieden in 's Rijks dienst wordt, onverminderd 
het bepaalde bij of krachtens wetten, houdende 
bepalingen tot b eperking van den arbeidsduur, 
~eregeld met inachtneming van het bepaalde 
m de artikelen 91 tot, en met 96. 

2. Afwijking van deze bepalingen behalve 
van die, opgenomen in ar t ikel 95, onder II, 
is geoorloofd, voor zoover de aard der werk
zaamheden, de eischen van den dienst of de 
omstandigheden, waaronder gearbeid wordt, 
aan de toepassing van die a rt ilrnlen in den 
weg staan. 

91. De a rbeidsduur bedraagt niet meer dan : 
a. acht en een ha lf uur op elk der eerste 

vijf werkdagen van de week; 
b. vijf en een half uur op Zaterdag. 
92. De dagelijksche a rbeid mag niet later 

eindigen dan t e 6 uur des namiddags. 
93. 1. Op dagen . waarop een werkman 

langer dan vijf en een half uur arbeid verricht, 
moet zijn arbeidstijd na v•rloop van ten 

hoog.~te vier en een half uur worrlen afgewisseld 
door een onafgebroken rusttijd van t en minste 
een half uur . 

2. Rusttijden van minder dan e<'n kwartier 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
a rbeid wordt verricht. 

94. 1. De a rtikelen 91 tot en met P3 zijn 
niet van toepassing op portiers, concierges, 
inwonende dienstboden, werklieden, die uit
sluitend met waakdienst zijn belast, stokers, 
conserveerders, bureaubedienden en oppassers, 
werklieden bij verwarmings-, verlicht ings- en 
drinkwaterinstallaties in militaire gebouwen, 
corveeërs, land- en tuinarbPiders, stalknechts, 
melkknechts, voederknechts, bouw knechts, tuin
knechts en werklieden, die geacht kunnen wor
den gelijksoor tigen arbeid te verrichten als een 
der hiervoren genoemde groepen . 

2. Aan deze werklieden wordt een dagelijk
sche onafgebroken rlienstvrije tijd van t en 
minste twaalf uur toegekend. 

95. Ten n.anzien vn.n werklieden beneden 
achtt ien jan,r en van vrouwelijke werklieden, 
die niet in fabrieken of werkplaatsen in den 
zin der Arbeidswet 1919 werkzaam zijn, gelden, 
onverminderd het bepaalde in de voorafgaande 
artikelen van dit hoofdstuk, de volgende voor
schriften: 

I. Hun dagelijksche a rbeid mag niet vroeger 
aanvangen da'i:i t e 6 uur des voormiddags. 

IT. Indien wordt afgeweken van het bepaal
de onder I of van ar t ikel 92, wordt hun arbeids
tijd zoodanig geregeld, dat hun verzekerd is 
eene nachtrust van ten minste elf uur achtereen, 
waarin de tijd tusschen 10 uur des namiddags 
en 5 uur des voormiddags is begrepen. 

III. Vrouwelijke personen, aie gehuwd zijn, 
of die, ongehuwd zijnde, eene huishouding t e 
verzorgen hebben en van dit laatste aan het 
hoofd hebben kennis gegeven, mogen des Zater
dags geen arbeid verrichten na 1 uur des na.
middags. 

96. 1. H et bepaalde in artikel 91 is niet 
van toepassing op ~ erklieden, werkzaam bij 
de R entambten. 

2. De arbeidsduur van deze werklieden be
draagt gedurende zes maanden van het jaar niet 
langer dan acht en een half uur per dag en 
gedurende de overige zes maanden niet langer 
dan t ien uren per dag. 

:l. Van het bepaalde in het vorige lid kan 
volgens regelen, gesteld door Onzen Minister 
van Binnenlándsche Zaken en Landbouw, wor
den afgeweken, mit,s daardoor het maximum 
aantal uren, dat ingevolge het bepaalde in het 
vori!!e lid per jaar mag worden gewerkt, niet 
word t overschreden. 

4. Zoodra eene wet, houdende bepalingen 
tot beperking van den arbeidsduur bij het ver
richten van landarbeid in werking zal zijn ge
tr('den, worden de voorschriften van dit ,i,r t ikel 
met die wet in overeenstemming gebracht. 

97. fodien in eene inricht ing of bii 13en tak 
van dienst de normale Mbeidsduur van alle of 
sommige werklieden wordt verkort, kunn en 
maatregelen worden genomen, t en einde t e 
voorkomen, dat zij dientengevolge geld elijk 
nadeel lijden . 

98. l. Overwerk mag slechts worden op
gedragen in gevallen, waarin afwijking van den 
normalen arbeidstijd in het belang van den 
dienst noodzakelijk is. 
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2 T;e duur van het overw..rk moet zooveel 
moge:ijk worden beperkt. In geen geval mag 
een werkman, die met overwerk is belast, langer 
a rbeid verrichten dan: 

a. wanneer het overwerk noodig is ter be
spoediging van het werk, elf uur per dag, of 
twaalf uur per dag, mits op niet meer dan drie 
dagen per week wordt overgewerkt ; 

b. vier en twintig uur in twee opeenvolgende 
etmalen, wanneer het overwerk dringend nood
zakelijk is om den gemgelden gang van den 
diPn.'it te hersteUen of te verzekeren. 

3. E chter mogen werklieden beneden acht
tien jaar en vrouwelijke werklieden in geval 
van overm,rk niet langer arbeid verrichten dan 
e lf uur per dag en slechts op zoodanigc uren, 
dat hun eene nachtrust, als aangegeven in 
a r tikel 95, onder II, verzekerd blijft. 

99. J. Mannelijke werklieden van achttien 
j aar en ouder kunnen buiten den voor hen 
geldenden normalen arbeidstijd met waakdienst 
worden belast. In het belang van hu-me veilig
heid tijdens den waakdiens• worden de noodige 
maatregelen genomen. 

2. Waakdier,st wordt bij voorkeur opge
dragen aan hen, die zich voor het verrichten 
daarvan beschikbaar hebben gesteld en daartoe 
de noodige geschiktheid bezitten. Bij gebreke 
van zulke werklieden kunnen uit a lle overige 
werklieden, als in het eerste lid bedoeld, die bij 
de inr'chting of den tak van dienst werkzaam 
-rijn, personen tot het verrichten vn.n waak
<henst worden aangewezen. 

100. Wanneer het verrichten van waak
dienst het genieten van eene nacht rust van ten 
minste acht uur onmogelijk maakt en een werk
man dien waakdienst in zeker tijdvak eiken 
na<'ht verricht, moet hij gedurende dat tijdvak 
vrij zijn van zijn gewonen arbeid. 

101. De werkman, die gedurende één nacht 
waakdienst heeft verricht en dientengevolge 
niet eenc nachtrust van ten minste acht uur 
heeft kunnen genieten, mag in zijn onmiddellijk 
d aarop volgenden arbeidstijd arbeid verrichten, 
onder voorwaarde, dat ten minste vier etmalen 
veiloopen zijn sedert deu vorigen nacht, waarin 
hij waakdienst deed, dat de arbeid niet van 
dien aard zij, dat de veiligheid van hem of 
van anderen daardoor in gevaar kan worden 
gebracht en dat hem den volgenden naGht geen 
waakdienst wordt opgedragen. 

102. Des Zondags mag geen a rbeid worden 
verricht, voor zoover het belang vat\ den dienst 
arbeid op dien dag niet onvermijdelijk maakt. 
Als Zondag wordt aangemerkt het tijdvak 
aangegeven in het derde lid van artfüel 68. 

103. Bij elke regeling van den arbeid moet 
rekening worden gehouden met het beginsel, 
dat een werkman, wiens arbeid op Zondag niet 
kan worden gemist, op dien dag voor zooveel 
mo~elijk gelegenheid behoort te hebben zijne 
kor1, te bezoeken. 

104. Indien arbeid op Zondag niet kan 
worden gemist, moet voor zooveel mogelijk 
worden zorg gedragen, dat een werkman niet 
op twee achtereenvolgende Zondagen arbeid 
verricht,. 

105. Onverminderd het bepaalde in het 
vorige artikel moet arbeid op Zondag voor zoo
voel mogelijk worden opgedragen aan voor dien 
.arbeid geschfäto werklieden, die zioh voor het 
verrichten van dien arbeid beschikbaar stell en. 
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106. Een werkma'l, die zich op Zondag tot 
het verrichten van arbeid beschikbaar moet 
houden, wordt geacht den tijd, gedurende wel
ken hij zich beschikbaar houdt, arbeid te ver
richten. 

HOOFDSTUK VII. 

VAN DE ONDERSTEUNING BIJ ZIEKTE EN ON
GEVALLEN. 

§ 1. Van de uitkeeringen lnj verhindering om 
te werken wegens ziekte en ongevallen. 

107. 1. De Rijkswerkman, het jongmaatje 
of de leerling, die tengevolge van eene ziekte 
of een ongeval, in verband met de uitoefening 
van zijn dienst ontstaan, verhin<lerd is zijn 
arbeid te verrichten, ontvangt gedurende die 
verhindering eene uitkeering gelijk aan het hem 
toegekende tijdloon. 

2. Indien een werkman, als in het eerste lid 
bedoeld, na verloop van een jaar sedert het 
t ijdstip, waarop de verhindering is ontstaan, 
nog niet in staat is om zijn arbeid t e verrichten, 
dan wordt een geneeskundig onderzoek inge
steld ter beantwoording van de vraag, of herstel 
al dan niet is uitgesloten. Vóór afloop van 
dien termijn kan zulk een onderzoek worden 
ingesteld, indien gegronde verwachting bestaat, 
dat herstel is uitgesloten. 

3. Blijkt bij geneeskundig onderzoek, dat 
herstel niet is wtgesloten, dan wordt de wt 
keering voortgezet en het onderzoek, telkens 
wanneer zulks gowenscht wor<lt geach t , her 
haa ld. 

4. In het andere geval blijft de werkman 
gedurende den verderen duur der verhindering 
om zijn arbeid te verrichten in het genot van 
de uitkeerin!;, tot den dag van ingang van zijn 
ontslag. 

5. Op de krachtens dit artfüel toegekende 
uitkeerin~en worden gekort : 

uitkeenngen, weLI,e hij krachtens eene wette
lijke verzekering ontvangt ; 

loon, dat hi.i in dienst van het Rijk ontvangt. 
108. 1. Een werkman, als in het vorige 

artil<el bedoeld, die t engevolge van eene ziekte 
of een ongeval, niet in verband met de uitoefe
ning van zijn dienst ontstaan, verhinderd is zijn 
arbeid te verrichten, ontvangt oene uitkeering, 
welke gedurende de eerste zes maanden na het 
ontstaan van de verhindering gelijk is aan het 
hem toegekende tijdloon en gedurende de 
tweecl e zes maanden aan 70 pct. van dat loon. 

2. Het tweede lid van het vorige artikel is 
van toepassing. 

3. Blijkt bij geneeskundig onderzoek, dat 
herstel niet is uitgesloten, dan wordt de uit
kecring voortgezet., doch na een jaar sedert het 
ontstaan van de verhindering tot een bedrag 
gelijk aan de helft van het tijdloon en ged urende 
geen langeren tijd dan zes mn.anden. Het ge
neeskundig onderzoek wordt herhaald, telkens 
wanneer zulks noodjg wordt geacht. 

4. Op grond van een geneeskundig onder
zoek, waaruit blijkt, dat herste l is uitgesloten, 
kan de werkman binnen een jaa r na hot ont
staan van de verhindering niet worden ont
slagen, t enzij hij aanspraak heeft op pensioen 
ten laste van het Rijk . 

ö. Op de uitkeering wordt gekort het loon, 
dat de werkman in dienst van het Rijk ontvangt, 
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zoomede uitkeeringen, welke hij krachtens eene 
wettelijke verzekering ontvangt. 

6. Op de werklieden, die op l April 1920 in 
ilienst waren en voor wie een gunstiger regeling 
gold dan die, in de voorafgaande leden van dit 
artikel vervat, blijft die gunstiger regeling van 
toepassing. 

7. Van het bepaalde in de voorafgaande 
leden van dit artikel kan volgens regelen, ge
steld door Onzen Minister van Binncnlandsche 
Zaken en Landbouw worden afgeweken ten 
aanzien van de Rijkswerklieden, die op l April 
1920 reeds in die'1st waren bij de Algemeene 
Landsdrukkerij. 

109. l. Een tijdelijk Rijkswerkman of een 
tijdelijk jongmaatje, die tengevolge van eene 
ziekte of een ongeval, in verband met de uit
oefening van zijn dü•nst ontstaan, vel'ilÎnderd 
is zijn arbeid te verrichten, ontvangt, wanneer 
hij te dier zake geen aanspraak op eene uit
keering krachtens de Ongevallenwet 1921 heeft , 
eene uit.keering tot zoodanig bedrag en tot 
zoodanig tijdstip, als hem krachtens die wet 
zou toekomen, indien hij daaraan recht op 
uitkeering kon ontleenen. Op deze uitkeering 
wordt evenwel het pensioen, dat hem na het 
ontstaan van de verhindering ten laste van het 
Rijk is toegekend, gekort. 

2. Een werkman, als in het eerste lid be
doeld, die ten minste vier weken onafgebroken 
in dienst is, en tengevolge van eene ziekte of 
een ongeval, niet in verband met de uitoefening 
van zijn dienst ontstaan, verhinderd is zijn 
a rbeid to venichten, ontvanst eene uitkeering, 
gelijk aan 70 pct. van zijn tijdloon, gedurende 
ten hoogste de helft - zoo nooilig oowaa.rts 
afgerond - van het aantal volle weken, dat 
de onafgebroken dienstbetrekking heeft ge
duurd. De uitkeering wordt echter niet langer 
voortgezet dan tot den dag, waarop de werkman 
- ook indien hij niet verhinderd ware geweest 
om zijn arbeid te verrichten - 's Rijks dienst 
zou hebben verlaten en nimmer over een lan
goren termijn verstrekt dan van negen en dertig 
weken. Ware de werkman zonder verhindering 
korter dan acht dagen in 's Rijks dienst ge
bleven , dan wordt hem niettemin de Pitkeering 
toegekend tot op den achtRten dag na het 
ontstaan der verllÎndering of, bij een vroeger 
einde van de verhindering tot den dag, waarop 
deze ophoudt. 

110. l. De uitkeeringen, bedoeld in de 
artikelen 107, 108 en 109 gaan in : 

a. op den dag na dien, waarop de verhin
dering is ingetreden, indien de werkman naar 
het oordeel van den behandelenden geneeskun
dige tengevolge van een ongeval verhinderd is 
zijn arbeid t e verrichten; 

b. op den dag na dien, waarop de werkman 
voor het eerst heeft verzu,imd, indien de werk
man verhinderd is zijn arbeid te verrichten 
tengevolge van eene ziekte, vermeld op een 
door Ons vastgestelde lijst, van eene ziekte, 
waarbij zich door Ons aangewezen verschijn
selen voordoen, of van eene ziekte in verband 
met de uitoefening van den dienst ontstaan ; 

c. in alle andere gevallen op den tweeden 
dag na dien, waarop de werkman voor het eerst 
heeft verzuimd. 

2. In de gevallen, in het eerste lid onder a 
en b genoemd, wordt geen korting toegepast op 
het loon t er zake van verzuim op den dag, 

waarop de verhindering om arbeid te verrichten 
is ingetreden of waarop de werkman voor het 
eerst heeft verzuimd. 

111. 1. Indien de verhi•1de1·ing om arbeid 
te verrichten ontstaat, nadat aan een werkman 
ontslag is verleend, doch vóór dat het ontslag 
is ingegaan, dan worden, wanneer de verhinde
ring een gevolg is van eene ziekte of een on
geval, in verband met de 11itoefening van zijn 
dienst ont~taan, de mtkeeringen, in de vooraf
gaande artikelen van deze paragraaf bedoeld, 
tot geen geringer bedrag en over geen korteren 
tijd toegekend, dan in die artikelen is be
paald. 

2. Is de verhindering veroorzaakt door eene 
ziekte of een ongeval, niet in verband met de 
uitoefeillng van d en dienst ontstaan, dan eindigt 
de uitkeering op den dag, waarop het ontslag 
ingaat. Zijn echter op dien dag nog geen acht 
dagen verloopen, sedert de verhindering intrad, 
dan wordt de uitkeering voortgezet tot op den 
achtsten da~ na het ontstaan van de verhin
dering of, bu een vroeger einde van de verhin
dering, tot den dag, waarop deze ophoudt. 

112. l. Uitkeering wordt mecle genoten 
over de dagen, genoemd in artikel 69, voor 
zoover deze niet op Zondag vallen. 

2. De uitkeering, welke een tijdelijk Rijks
werkman of een tijdelijk jongmaatje op grond 
van de Ongevallenwet 1921 of van het eerste 
lid van a rtikel 109 ontvangt, wordt aangevuld 
met die over de dagen, waarop hij wel krachtens 
het eer~te lid, maar niet krachtens die wet 
of artikel 109 van dit besluit aanspraak heeft. 

3. Zool,mg het aan een leerling toegekende 
tijdloon niet meer dan één gulden per dag 
bedraagt, wordt bij de berekening van de uit
keering zijn tijdloon geacht het dubbele te 
bedra~en van zijn loon in geld, doch niet meer 
dan éen gulden per dag. 

113. Voor de toepassing van de artikelen 
107, 108 en 109 wordt ten aanzien van den 
werkman, die na eene ziekte of een ongeval 
den arbeid heeft hervat en binnen dertig dagen 
daarna tengevolge van dezelfde zi~kte of het
zelfde ongeval wederom verhinderd wordt zijn 
arbeid t e verrichten, de tweede verhindering 
als eene voortzetting van de eerste aangemerkt. 

114. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede ~n derde lid van artikel 107 en in het 
derde lid van artikel 108, is het hoofd bevoegd, 
t elkens wanneer hij zulks noodig acht, een 
werkman, die ten gevolge van ziekte of van een 
ongeval verzuimt, door een door het hoofd 
aangewezen geneeskundige te doen onder
zoeken t er beantwoording van de vraag, of de 
verhindering om arbeid te verrichten al dan met 
bestaat, dan wel wat in het belang van eene 
goede behandeling of genezing noodig is. 

115. Geene uitkeering wordt genoten, indien 
blijkt: 

a. dat de werkman de ziekte of het ongeval, 
ten gevolge waarvan hij verhinderd is zijn arbeid 
te verrichten, met opzet heeft veroorzaakt ; 

b. dat de ziekte of het ongeval het gevolg is 
van drankmisbruik of wangedrag van den 
werkman. 

116. De aanspraak op u,itkeering vervalt 
tijdens de verhindering om arbeid te verrichten 
met ingang van den dag, waarop : 

a. de werkman weigert zich te onderwerpen 
aan een geneeskundig onderzoek, als bedoeld 
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in een der art'kelen 107, 108, 114 en 117 of, 
na voor zulk een ond"rzoek t e zijn opgeroepen, 
zonder geldige reden niet verschijnt ; 

b. de werkman zonder toestemming van 
het hoofd loonarbeid verricht voQr derden ; 

c. de werkman zich schuldig maakt aan 
drankmisbruik of wangedrag. 

117. 1. Indien een werkman. die door 
ziekte of door een ongeval verhinderd is zijn 
arbeid te verrichten, bezwaar heeft t egen de 
voorschriften, welke een door het hoofd aan
gewezen geneeskundige in het belang van eene 
goede behandeling of genezing noodzakelijk 
acht, of t egen het verrichten van arbeid, hem 
door of namens het hoofci na overleg met zulk 
een gcneeskPndige opgedragen, dH.n gelast het 
hoofd een nie1nv onderzoek door andere genees
kundigen. 

2. De werkman kan binnen een door het 
hoofd bepaalden termijn aan dezen den naam 
van een geneeskundige opgeven, die alsdan met 
de overige geneeskundigen wordt aangewezen . 
Maakt de werkman van deze bevoegdheid geen 
gebruik of weigert de door den werkm11,n ge
_wensehte geneeskundige aan het onderzoek 
deel te nemen, dan wijst het hoofd zoo moge lijk 
in overlc~ met den werkman een anderen ge
neeskundige aan . 

3. Verklaren de geneeskundigen of de meer
derheid h11nncr de bezwaren van den werkman 
ongegrond en blijft deze weigeren de voor
schriften op t e volcren of den arbeid te ver
richten, waartegen îJi bezwaar had, dan ver
valt zijne aanspraak op verdere uitkeering met 
ingang van den dag van de uitspraak der ge-
neeskundigen. -

118. In bijzondere gevallen kan de Minister 
op voorstel van het hoofd gelasten, dat met 
afwijking van het be:paa.lde in de artikelen 115, , 
onder b, of 116 de mtkeering geheel of gedeel
telijk aan anderen dan aan den werkman zal 
worden uitbetaald. 

119. 1. Met verhindering om arbeid te 
verrichten wegens ziekte wordt voor de toe
passing van de voorafgaande artikelen dezer 
pa ragraaf ten aanzien van vrouwelijke werk
lieden gelijkgesteld verhindering wegens zwan
gerschap of bevalling. 

2. Verhindering om a rbeid te verrichten 
wegens bevalling, wordt geacht aanwezig te 
zijn gedurendetwaalf weken, welke tijd zoodanig 
wordt verdeeld, dat t en minste ZE:S weken na 
de bevalling vallen. 

3. Uitkeeringen, krachtens deze paragraaf 
door vrouwelijke werklieden uit hoofde van 
verhindering wegens zwangerschap of bevalling 
t e ontvangen, worden nimmer over een langeren 
t ermijn dan van twaalf weken verstrekt. 

120. Gedurende den tijd, dat een werkman, 
volgens verklaring van een geneeskundige, niet 
te werk mag komen, wegens het wonen in een 
huis of gedeelte van een huis met gemeenschap
pelijken ingan~, waarin zich een geval van 
eene besmetteliJkc ziekte, als bedoeld in de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 November 
1919 (Staatsblad n°. 784), voordoet, behoudt hij 
zijn gewone tijdloon. 

§ 2. Van de te.gemoeJ,koming in de kosten van 
genees- en heelh.tndige behandeling. 

121 . 1. Indien genees- en heelkundige be-

handeling van een werkman, a l of niet tijdelijk 
in 's Rijks dienst, noodig is t en gevolge van 
eene ziekte of een ongeval, in verband met de 
uitoefening_ van zijn dienst ontstaan, wordt, 
wanneer hij geen aanspraak heeft op schadeloos
stelling krachtens de Ongevallenwet 1921, hetzij 
rechtstreeks en kosteloos van Rijkswege, hetzij 
op kosten van het Rijk voorzien in d ie behan
deling. 

2. De geneeskundige behandeling kan worden 
gestaakt op het tijdstip, waarop krachtens de 
artikelen 116 en 117 de daar bedoelde uit
keering ophoudt. 

122. 1. Rijkswerklieden, jongmaatjes en 
leerlingen, die aan tuberculose lijden, worden, 
indien na geneeskundig onderzoek blijkt, dat 
opneming in eene inrichting hier te lande tot 
verpleging van lijders aan die ziekte genoeg
zaam uitzicht op herstel geeft, op kosten van 
het Rijk in zoodanige inrichting opgenomen, 
totdat herstel is ingetreden of zich verschijn
selen voordoen, waaruit blijkt, dat verdere 
verpleging aldaar van geen nut meer is. 

2. De verpleegde. die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, verliest zijn recht op 
verpleging zoowel als op uitkeeringen, als 
bedoeld in de artikelen 107 en 108. 

HOOFDSTUK VIII. 

VAN HET VERLOF. 

123. Verlof en toestemming tot afwezigheid 
(permissie) worden verleend door of namens 
het hoofd. 

124. Aan de werklieden wordt voor den 
tijd, gedurende welken zij van hun werk afwezig 
zijn geweest, een evenredig deel van hun loon 
ingehouden ; d it geschiedt niet, indien zij verlof 
hebben gekregen of wel permissie, waarvoor 
uitdrukkelijk behoud van loon is vastgesteld. 

125. 1. De werklieden, die ten minste 
zes maanden achtereen in 's Rijks dienst werk
zaam zijn geweest, hebben recht op verlof en 
wel : 

,1. in het kalenderjaar, waarin het einde 
valt vaII den in den aanhef bedoelden termijn 
van zes maanden, op één dag voor elke volle 
maaud, die in dat kalenderjaar nog overblijft 
na bedoeld einde ; 

b. in de volgende kalenderjaren op twaalf 
dagen. 

2. In den regel worden van het verlof 
zeven dagen onafgebroken gegeven. Het hoofd 
kan hiervan op verzoek van den werkman af
wijken. De overige verlofdagen kunnen op 
verzoek van den werkman over verschillende 
gedeelten van het jaar worden verdeeld. 

3. Door den Minister kan aan categorieën 
van werklieden, wier werkzaamheden van dien 
aard zijn, dat het gewenscht is hun langer 
verlof te verleenen, dan het eerste lid aangeeft, 
r echt op zoodanig langer verlof worden toe
gekend. 

4 . Verlof moet in den regel ten minste 4 
dagen te voren schriftelijk worden aangevraagd 
en wordt voor korter tijd dan een balven dag 
niet verleend. 

5 Op tijdig ingediende aanvragen om verlof, 
waarop een werkman recht heeft , kan afwijzend 
worden beschikt, wanneer naar het oordeel van 
het hoofd of van dengene, die hem t er zake 
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vervangt, de belangen van den dit•nst, mede 
in verband met verloven, welke aan anderen 
mochten zijn gegeven, niet toelaten het verlof 
op den aangevraagden tijd te verleenen. 

6. Wanneer verlof is verleend, dat zich 
uitstrekt over een vrijen dag of over een dag, 
waarop de werkman, indien geen verlof was 
verleend, zich ter beschikking had moeten 
houden, wordt die dag bij het berekenen van 
het aantal verlofdagen niet medegerekend. 

7. Verleend verlof kan worden ingetrokken, 
wanneer dringende redenen in het belang van 
den dienst zulks noodzakelijk maken. In zoo
danig geval komt een dag, waarop de werkman 
dientengevolge slechts gedeeltelijk verlof genoot, 
niet in aanmerking b,j het berekenen van het 
aantal verlofdagen. 

8. Voor den duur der afwezigheid met ver
lof, als in dit artikel bedoeld, wordt den werk
man zijn gewone tijdloon toegekend. 

126. Indien een verlof, hetwelk in den loop 
van de laatste 4 maanden van een kalenderjaar 
was aangevraagd, niet of niet ten volle werd 
genoten, omdat de belangen van den dienst zich 
tegen het toestaan daarvan, op den aange
vraagden tijd., verzetten, kan dit alsnog in de 
eerste 4 maanden van het volgende kalenderjaar 
worden genoten, zonder dat het medetelt bij 
het berekenen van het aantal in dat jaar te 
verleenen verlofdagen. 

127. 1. Aan een werkman kan,ïndien naar 
het oordeel van het hoofd de belangen van 
den dienst zich daartegen niet verzetten, voor 
gedurende ten hoogste twee maanden verlof 
worden verleend zonder behoud van loon. 

2. De tijd, gedurende welken verlof wordt 
genoten, als in het eerste lid bedoeld, komt niet 
in aanmerking als diensttijd., geldig voor de 
toekenning van periodieke verhoogmg. 

128. 1. Permissie met behoud van loon 
wordt verleend; indien de werkman ten genoege 
van het hoofd of dengene, die hem ter zake 
vervangt, aantoont, dat er voor hem noodzake
lijkheid bestaat of bestond, om een bepaalden 
tijd van zijn werk afwezig te zijn. 

2. Noodzakelijkheid voor afwezigheid, als 
in het eerste lid bedoeld, wordt steeds geacht 
te bestaan : 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in den vrijen tijd kan geschieden; 

b. vo0r het voldoen aan een wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den werkman en voor zooveel 
het niet in den vrijen tijd kan geschieden ; 

c. bij ondertrouw of huwelijk van den werk
man en bij huwelijk van een zijner kinderen ; 

d. bij bevalling van de echtgenoote ; 
e. bij hoogst ernstige ziekte var. echt

genoot( e ), ouders of kinderen ; 
/. gedurende 4 dagen na den dag van over

lijden van de(n) echtgenoot(e); 
g. bij overlijden en ter bijwoning van de. 

begrafenis van ouders of kinderen, aangehuwd-, 
stief- of pleegkinderen ; 

h. ter bijwoning van de begrafenis van 
broeders of zusters, aangehuwd-, stief- of pleeg
ouders. 

3. Behoudens in dringende gevallen moet 
permissie te'l minste 24 uren tevoren worden 
aangevraagd bij den in het ee rste lid becfoelden 
chef; bijaldien de werkman die zoodanige 
permissie niet vooraf heeft gevraagd, ten ge-

noege van genoemden chef 11,antoont, dat hij 
daartoe geen gelegenheid heeft gehad en zijne 
afwezigheid noodzakelijk is geweest, wordt zijne 
afwezigheid beschouwd als permissie met be
houd van loon. 

4. Voor den duur der permissie, met behoud 
van loon, als in dit artikel bedoeld, wordt den 
werkman zijn gewone tijdloon toegekend. 

129. Tenzij de belangen van den dienst zich 
daartegen verzetten, wordt aan een Rijks
"1Yerkman buitengewoon verlof .met behoud van 
volle bezoldiging verleend : 

a. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
Rijkswerkman lid van het hoofdbestuur, be
stuurslid eener landelijke vakgroep of afgevaar
digde van eene afdeeling is, met dien verstande, 
dat v:i,n elke afdeeling voor iedere vijftig leden 
of gedeelte daarvan aan twee afgevaardigden 
tot een ma>.imum van tien afgevaardigden 
verlof wordt verleend; 

b. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraad.vergadering aan leden, van een bonds
raad, van ten hoogste zes hoofdbestuursver
gaderingen aan leden van het hoofdbestuur en 
van ten hoogste zes vakgroepsbe,tuursvergade- · 
ringen aan bestuursleden van een landelijke 
vakgroep, alles per kalenderjaar ; 

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

130. Werklieden, die 11,ls militair ingevolge 
een uit de wet of uit een verbintenis voort
vloeiende verplichting in werkelijken dienst 
zijn en niet op grond van het beyaalde in 

,artikel 16 onder b moeten worden ontslagen, 
worden geacht afwezig te zijn met permissie. 
Zij behouden over den tijd van hun verblijf in 
werkelijken dienst het genot van de aan hun 
burgerlijke betrekking verbonden belooning, 
voor zoover zij krachtens artikel 131 of artikel 
132 daarop aanspraak kunnen ontleenen. In 
aJle andere gevallen wordt deze belooning over 
den tijd van het verblijf in werkelijken dienst 
ingehouden. 

131 . 1. Werklieden, die voor he,ha,lings
oefeningen in werkelijken dienst zijn, behouden 
over den tijd van dezen dienst het volle genot 
van de aan hun burgerlijke betrekking verbon
den belooning. 

2. Voor zooveel noodig, bepaalt de Minister 
van Oorlog ten aanzien van de landmacht en 
de 'l\'[inister van Marine ten aanzien van de 
zeemacht, ,,elke dienst als herhalingRoefening 
wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens : 

a. artikel 36, eerste lid, a, der Dienstplicht
wet, indien het niet tijdig bereiken van den 
vereischten graad van geoefendheid het gevolg 
is van ziekte ; 

b. artikel 36, eerste lid, c, der Dienstplicht
wet, of a1·tikel 5, vijfde lid, 5°., der Wet voor 
het reservepersoneel der landmacht 190.'i, voor 
zoover betreft den tijd, doorgebracht tot het 
ondergaan van het daar bedoelde onderzoek, 
indien dat onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis tengevolge heeft ; 
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c. artikel 36, eerste lid, i, der Dienstplicht
wet (verlengd verblijf in verband met besmette
lijke ziekte) . 

132. l. Werklieden, die in verband met 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden verplichten werkelijken dienst 
verrichten, genieten gedurende 30 dagen de 
volle aan hun burgerlijke betrekking verbonden 
belooning en daarna hetgeen deze meer bedraagt 
dan hun militaire belooning. 

2. Het eerste lid is eerst, van toopasRing 
nadat de milit,ür, hetzij vóór, hetzij gedurende 
de buitengewone omstandigheden een werke
lijken dienst van 5½ maand of, indien bij een 
eerste oefening van frnrteren duur te vervullen 
had, deze oefening heeft volbracht. 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van de buitengewone dienst
plichtigen, die eerst in werkelijken dienst be
hoeven te komen na het jaar der lichting, 
waartoe zij behooren of naar hun leeftijd ge
rekend kunnen worden te behooren ; 

b. voor de vrijwilligers van den landstorm, 
die hetzij een rang bekleeden, hetzij het bewijs 
van voorgcoefendheid hebben verworven. 

133, Ten aanzien van werklieden, die voor 
een bepaalden tijd of voor de uitvoering van 
een bepaald werk in diPnst zijn genomen, is 
het bepaalde in de artikelen 130. 131 en 132 
slechts van toepassing tot en met den dag, 
waarop de burgerlijke betrekking zou zijn 
beëindigd, indien zij daaraan niet door den 
militairen dienst zouden zijn onttrokken, of 
waarop het bepaalde werk eindigt. 

HOOFDSTUK IX. 

VAN DE MAATREGELEN VAN ORDE. 

134. 1. Het hoofd en de door dezen aan
gewezen personen zijn bevoegd om een werkman 
van het werk te verwijderen. 

2. Wanneer een werkman wegens een feit, 
t er zake waarvan hij is verwijderd, wordt ge
straft, dan wordt hem geen loon uitbetaald over 
den tijd, gedurende welken hij is verwijderd. 

135. 1. !<;en werkman, die verdacht wordt 
van een zoodanig ernstig vergrijp, dat dit met 
ontslag kan worden gestraft, kan onmiddellijk 
voorloopig worden geschorst. Over het tijdvak 
dezer schor ing wordt het loon ingehouden, 
tenzij het hoofd in bijzondere gevallen anders 
beslist. 

2. De in het eerste lid bedoelde voorloopige 
schorsing eindigt, ten"ij zij reeds vroeger werd 
opgeheven: 

a. op den dag, waarop de straf van ontslag 
wordt opgelegd en, indien eene andere straf 
wordt toegepast, op den dag, volgende op dien, 
waarop de straf wordt medegedeeld; 

b. na verloop van 14 dagen, tenzij geen 
disciplinaire straf wordt opgelegd op grond, 
dat eene strafvervolging aanhangig is ter zake 
van het feit, hetwelk tot de schorsing heeft 
geleid. 

3. De in het vorige lid onder b vermelde 
termijn kan door het hoofd in bijzondere geval
len worden verlengd. 

4. De straf van ontslag brengt van rechts
wege mede, schorsing van den gestrafte. Over 
het tijdvak dezer schorsing wordt geen loon 
uit betaald. 

5. De in het vierde lid bedoelde schorsing 
eindigt, tenzij zij reeds vroeger werd opgeheven : 

a door het onherroepelijk worden der straf 
van ontslag; 

b. door vernietiging der stro.f van ontslag. 
6. Het loon, hetwelk over het tijdvak van 

schorsing ingevolge het bepaalde in dit artikel 
werd ingehouden, wordt aan den werkman 
uitbetaald, tenzij de straf van ontslag is op
gelegd en deze onherroepelijk is geworden. 

HOOFDSTUK X. 

VAN DE STRAFFEN EN DE SCHADEVERGOEDINOEN, 

136. 1. Door het hoofd kunnen de werk
lieden wegens plichtsverzuim disciplinair wor
den gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat overtreding van 
eenig gebod of verbod, zoomede het doen of 
het nalaten van iets, hetwelk een goed werkman 
in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

137. 1. De straffen kunnen bestaan in : 
a. mondelinge berisping ; 
1,. schriftelijke berisping; 
c. inhouding van een of meer verlofdagen ; 
d. extra-dienst zonder belooning ; deze kan, 

per dag, niet meer bedragen dan één uur ; 
e. . geldboete ; · -
/ . geheele of gedeeltelijke inhourling van 

uitkeeringen, als bedoeld in de artikelen 107, 
10 en 109, doch alleen bij overtreding van 
voorschriften, welke moeten worden nageleefd 
door werklieden, die door eene ziekte of een 
ongeval verhinderd zijn hun arbeid te verrich
ten; 

g. uitstel van periodieke loonsverhooging; 
h.. terugstelling in loon ; 
i. terugstel.ling in loon en in rang ; 
i, ontslag uit den rlienst. 
2. De betaalde geldboeten worden aange

wend voor een liefdadig doel, zooveel mogelijk 
ten bate van de werklieden, werkzaam bij de 
inrichting of den tak van dienst, waar de boeten 
geheven zijn. 

138. 1. De werkman, die te laat komt, 
wordt tot zijn werk toegelaten, zood.ra hij zich 
aanmeldt ; hij ontvangt over den door hem 
verzuimden tijd geen loon, met dien veretande, 
dat die tijd naar boven wordt afgerond tot een 
kwartier. Ligt tusschen het tijdstip van aan
melding en den aanvang van een rusttijd van 
een half uur of langer minder dan één uur, dan 
wordt in geen geval loon uitbetaald over den tijd, 
verloopende tusschen het tijdstip van aanmel
ding en het einde van den rusttijd. 

2. De werkma~, die te laat komt, kan 
bovendien voor dit plichtsverzuim worden ge
straft. 

139. Aan een werkman kan geen straf 
worden opgelegd, alvorens hij in de gelegenheid 
is gesteld zich schrifteJjjk of mondeling te ver
antwoorden. 

140. 1. Van het opleggen van eflne straf, 
waarvan op grond van artikel 145 beroep open
staat, wordt den gestrafte onmiddellijk kennis 
gegeven bij een door of namem, het hoofd 
onderteekend en gedagteekend briefje, waarin 
mede het feit wordt vermeld wMrvoor de straf 
is opgelegd. 

2. De gestrafte is verplicht. voor de out· 
vangst van de kennisgeving een door hem onder. 
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teekend en gedagteekend ontvangstbewijs af 
te geven. 

141 . 1. Door het hoofd kunnen de werk
lieden worde~ verplicht tot geheele of gedeelte
hJke vergoedmg van de schade, welke is ver
oo!zaakt door de beschadiging, de onbruikbaar
heid, het verlies of de waardevermindering van 
voorwerpen, voor zoover een of ander aan hen 
is te w~jten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt bepaald door het hoofd, nadat de werk
man in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk 
of mondeling t e verantwoorden. 
· 142. 1. Van het besluit tot het opleggen 
van eene schadevergoeding, waarvan op grond 
van artikel 145 beroep openstaat, wordt den 
betrokken werkman onmiddellijk kennis ge
geven bij een door of namens het hoofd onder
teekend en gedagteekend briefje, waarin mede 
de veroorzaakte schade wordt omschreven. 

2. Het tweede lid van artikel 140 is van 
toepassing. · 

143. Opgelegde boeten en schadevergoe
<lingen worden op het loon ingehouden. 

144. Door de zorg van het hoofd wordt een 
register bijgehouden, waarin alle besluiten tot 
het opleggen van straffen of schadevergoedingen 
aan de werklieden, bij de inrichting of den tak 
van dienst werkzaam, worden aangeteekend. 

HOOFDSTUK XI. 

VAN HET '.IEROEP TEGEN OPGELEGDE STRAFFEN 
EN SCHADEVERGOEDINGEN. 

145. 1. De werkman is bevoegd bij de 
Commissie van beroep, bedoeld bij artikel 147, 
beroep in te stellen van de beslissing van het 
hoofd, waarbij hem eene straf is opgelegd, als 
genoemd onder c-'i van artikel 137, of waarbij 
hem ingevolge het bepaalde bij artikel 141 eene 
schadevergoeding is opgelegd. 

2. Beroep staat echter niet open tegen : 
a. straffen van inhouding van niet meer dan 

twee verlofdagen; 
b. straffen van extra-dienst zonder belooning 

van niet meer dan twee uur ; 
c. straffen van geldboete van niet meer dan 

een dag loon ; 
d. straffen van inhouding van uitkeeringen, 

als bedoeld in de artikelen 107, 108 en 109, 
over niet meer dan één dag : 

e. besluiten, waarbij den werkman eene 
schadevergoeding is opgelegd van niet meer 
dan één dag loon. 

146. 1. Het beroep wordt ingesteld door 
het indienen bij den secretaris van de Commissie 
van beroep van eene door den appellant onder
teekende en gedagteekende verklaring, inhou
dende, dat hij zich over de hem opgelegde straf 
of schadevergoeding bezwaard gevoelt. 

2. Deze verklaring moet worden ingediend 
binnen ö dagen na het opleggen van de straf of 
de schadevergoeding. Indien.de laatste dag van 
den termijn valt op een Zon- of feestdag, wordt 
deze met éfo dag verlengd. 

3. Indien beroep is ingesteld, deelt de secre
taris der Commissie van beroep dit binnen 
tweemaal vier en twintig uur schriftelijk mede 
aan den voorzitter en de leden der Commissie 
en aan het hoofd, dat de straf of de schade
vergoeding oplegde. 

4. Eene straf wordt niet ten uitvoer gelegd 

en het bedrag van eene boete of eene schade
vergoeding niet van het loon ingehouden, zoo
lang ber_oel? openstaat of de zaak in beroep 
aanhangig 1s. 

147. 1. Voor elke inrichting en eiken tak 
van dienst, waarbij werklieden in 's Rijks dienst 
werkzaam zjjn, wordt eene Commissie van 
beroep aangewezen. De werkkring van eene 
Commissie kan zich uitstrekken over een of 
meer inrichtingen of takken van dienst. De 
inrichtingen of takken van dienst, waarover 
de werkkring van elke Commissie zich uitstrekt, 
worden door de betrokken Ministers bepaald. 

2. Elke Commissie bestaat uit vijf leden en 
een secretaris. 

3. Vier leden worden door den :Minister of 
de betrokken Ministers benoemd uit de per
sonen, werkzaam bij de inrichtingen of takken 
van dienst, waarover de werkkring der Com
missie zich uitstrekt en wel twee leden uit eene 
voordracht van vier personen, opgemaa.kt door 
de hoofden, en twee uit eene voordracht van 
vier personen, opgemaakt door de Rijkswerk
lieden bij die inrichtingen of takken van dienst 
werkzaam. 

4. H et vijfde lid, tevens voorzitt er der 
Commissie, wordt mits met al&emeene ste=en 
aangewezen door de vier anaere leden en -
indien deze niet tot overeenstemming kunnen 
geraken - door den Directeur-Generaal van 
den Arbeid. 

5. D e secretaris wordt door den voorzitter 
aangewezen. 

6. Op gelijke wijze, als in het derde, vierde 
en vijfde lid bepaald, worden vier plaatsver
vangende leden benoemd en een plaatsver
vangend lid-voorzitter en een plaaisvervangend 
secretaris aangewezen. 

7. Door den Minister of de betrokken 
Ministers wordt bepaald de wijze, waarop de 
verkiezing tot het opmaken der voordrachten 
van de leden en hunne plaatsvervangers zal 
geschieden. Indien door de hoofden 9f door de 
werklieden binnen den daarvoor gestelden ter
mijn geen voordracht is ingediend, zal door 
den Minister of de betrokken Ministers buiten 
zoodanige voordracht tot de benoeming worden 
overgegaan. 

148. 1. De leden en de plaatsvervangende 
leden eener Commissie van beroep zoomede de 
secretaris en zijn plaatsvervanger hebben, tenzij 
zij tusschentijds zijn benoemd, zitting voor den 
tijd van vijf jaar. Z~j treden gelijktijdig af en 
zijn onmiddellijk herbenoembaar. De secretaris 
en de plaatsvervangende secret,aris kunnen 
echter vóór afloop van den gestelden termijn 
door den voorzitter worden ontslagen. 

2. Elk der leden en plaatsve1·vangende leden 
kan tusschentjjds worden ontslagen door den 
Minister of de Ministers, die de in het derde lid 
van het vorige a;.tikel bedoelde leden benoem
den, doch behalve op verzoek, niet dan op 
voorstel der Commissie en niet dan op g rond 
van ziekten of gebreken, welke aan de waar
neming van zjjne functie in den weg staan, 
of op grond van nalatigheid in de waarneming 
van zjj r,e functie. 

3. De in het derde lid van het vorige artikel 
bedoelde leden en hunne plaatsvervangers 
houden op deel der Commissie uit te maken, 
zoodra zij ophouden werkzaam te zijn bjj eene 
Rijksinrichting of een tak van 's Rijks dienst. 
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4. In ontstane vacatures wordt zoo spoedig 
mogelijk voorzie1·. 

149. 1. De Commissie van beroep doet 
uitspraak, na den appellant te hebben gehoord, 
zoomede het betrokken hoofd - indien deze 
dit verlangt - en de door dezPn aan te wijzen 
personen ; de Commissie van beroep beslist, 
welke personen verder zullen worden gehoord. 
Op een daartoe gPdaan verzoek kan den appel
lant worden toegestaan zich door iemand, met 
hem bij dezelfde inrichtin!?" of denzelfden tak 
van dienst werkzaam, bij de behandeling zijner 
zaak voor de Commissie van beroep -te laten 
bijstaan ; aan dezen laatste worden de reis
kosten vergoed. 

2. De Commissie van beroep kan overleg
ging vorderen van t,er zake dienende bescheiden 
en is bevoegd in pleno of in commissie een 
onderzoek in loco in te stellen. 

3. Alle personen, behoorende tot het per
soneel van de inrichting of den tak van dienst, 
waarbij de appellant werkzaam is, zijn verplicht 
aan eene oproeping van de Commissie van 
beroep gevolg te geven en desgevraagd alle 
verlangde inlichtingen naar waarheid en zonder 
voorbehoud te verstrekken. 

4. De Commissie van beroep besluit in 
hoogste instantie of de straf of de echade
vergoeding, welke den appellant is opgelegd, 
zal worden gehandhaafd, dan wel gewijzigd, 
verhoogd, verminderd of geheel opgeheven ; zij 
beslis~ bij volstrekte meerderheid van stem.men 
in voltallige vergadering. Geen der leden ont
houdt zich van deelneming aan eenige stemming. 

5. De uitspraak wordt met rede11en omkleed 
en door de leden onderteekend en daarna zoo 
spoedig mogelijk in afschrift toegezonden aan 
het betrokken hoofd en aan den appellant. 

6. Ten aanzien van het verhandelde in 
raadkamer is geheimhouding plicht. 

7. Indien hij, die de straf of de schade
vergoeding, waartegen beroep werd ingesteld, 
heeft op!:(elegd, lid of plaatsvervangend lid der 
Commissie is, neemt hij als zoodanig aan de 
behandeling van het beroep geen deel. H etzelfde 
geldt ten aanzien van den appellant, die lid of 
plaatsvervangend lid der Commissie mocht zijn. 

8. Door den .l'linister of de betrokken 
Ministers wordt een reglement van orde vast
gesteld tot nadere regelin~ van de werkzaam
heden der Commissie van t>eroep. In dit regle
ment wordt tevens het aan den secretaris toe 
te kennen salnris en de vergoeding, waarop de 
plaatsvervangend secretaris aanspraak heeft, 
geregeld. 

9. Aan de werklieden-leden wordt over den 
tijd, gedurende welken zij als leden van de 
Commissie van beroep in functie zijn, hun 
gewone tijdloon toegekend, vermeerderd met 
25 pct. 

150. De getuigen, zoomede de deskundige11, 
welke door de Commissie van beroep wor:len 
opgeroepen, ontvangen vergoeding van het 
door hen gederfde loon en van reis - en verbljjf
kosten, waarvan het bedrag door den voorzitter 
worrlt vastgesteld, met dien verstande, dat hier
bij rekening wordt gehouden met vergoeding, 
welke eve11tueel c:loor hen reeds uit anderen 
hoofde wordt genoten. 

151. l. Wanneer tegen een :ippellant oene 
strafvervolging wordt ingesteld tt>r zake van 
het feit, waaro:rrtrent een onderzoek van de 

Commissie van beroep hangende is, is hij ver
plicht daarvan onmiddel]jjk aan deze Commissie 
kennis te geven. 

2. De Commissie van beroep is bevoegd in 
elk voorkomend geval, waarin zij kennis krijgt 
van eene strafvervolging tegen een appellant 
ter zake vaJ het feit, waaromtrent een onder
zoek bij haar aanhangig is, cle b3handeling 
daarvan te schorsen, totdat bij rechter]jjk 1,0-
wijsde in de zaak is beslist. 

HOOFDSTUK XII. 

BEPALINGEN VAN VERSCHJLLENDF.N AARD. 

152. 1. Het hoofd en, bjj diens OTJ.tstentenis 
of afwezigheid, zijn plaatsvervanber geven een
maal in de week gedurende den werktijd en 
ten .ninste ~edurende eeP uur gelegenheid om 
hun mondelmge mededeelingen of verzoeken te 
doen, welke de werkl'eden, bij de inr,chting of 
den tak van dion~t werkzaam , in hun belani;, of 
in het belang van den dienst gcwenscht achten. 
De werklieden kunnen zich daarbij door een 
hunner medewerklieden doen bijstaan. 

2. De tijd, waarop het hoofd of zjin plaats
vervanger ir.gevolge het eerste lid gelegenheid 
geeft tot het doen van modedeelingen of ver
zoeken, wordt ter kennis gebracht van de werk
liede'l.. 

3. In den aangewezen tijd kunnen ook 
namens eene werkliede.nvereeniging mededeo
lingen of verzoeken worden gedaa-:i. 

153. Aan jongmaatj es wordt vanwege de 
inricht;ng of den tak van dienst, waarbij zij 
werkzaam zijn, herhalingsonderwijs gegeven, 
zoomede onderwijs in teekenen en zoo mogelijk 
in handenarbeid. Zij zijn verplicht dit onderwijs 
te volgen, voor zoover zij daarvan niet door het 
hoofd zijn vrijgesteld op grond van hun leeftijd 
of van door hen overgelegde diploma's of andere 
bewijsstukken, waaruit b]jjkt, dat zij voldoende 
onderwijs hebben genoten. 

154. Indien aan leerlingen vanwege de in
richting of éten tak van dienst, waarl:ij zij 
werkzaam zijn, naast vakoplf'iding herha lin~s
onderwijs wordt gegeven, zijn zij onder ge]jjk 
voorbehoud, als in het vorige artikel t en opzich
te van jongmaatjes gemaakt, verplicht dit te 
vol11,en. 

155. De tijd, gedurende welken het onder
wijs, in de beide voorafgaande artikelen be
doeld, aan leerlingen en jo,1gmaatjes wordt 
gegeven , geldt voor hen als werktijd. Dit onder
wijs kan worden gegeven gedurende den ;ior 
malen werktijd, vóór den aanvang of na het 
einde daarvan, mit in de beide laatstgenoemde 
gevallen hun arbeidsduur op den dag, waarop 
het onderwijs wordt gegeven, met den duur 
daarvan wordt verminderd. 

156. 1. Aan werkliede'l in •~ Rijks dienst 
beneden achttien jaar op wie artikel 12 -dcr 
Arbeidswet 1919 niet van toepassing is, wordt 
niettemin gedurende ten hoogEtfl acht uren per 
week van den normalen werktjjd gelegenheid 
6egernn on: de lessen te \"Olgen in inrichtingen 
voor godsdienst- of voortgezet onderwijs -
zoomede in die voor herhalings- of vakonderwijs 
voor zoover aan die personen zulk onderwijs 
niet vanwege de inrichting of den tak van 
dienst, waarbij zij werkzaam zijn, wordt gegeven 
-- mits degene, bij wien die jeugdige pNsoon 
in,,oont, ten minste één week, voordat deze 
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de Ie sen be6iut te volgen, een daartoe strekkend 
verzoek schriftelijk tot het hoofd beeft gericht. 

2. Een verzoek als bedoeld i 1 het eerste lid, 
moet inhouden eene opgave van den aard va.n 
het onderwijs, van de in r icht ing waarin bet 
wordt gegeven, alsmede van de uren , ged1rende 
welke de jeui;.dige persoon de lessen zal volgen. 

3. Heeft het hoofd bezwaar tegen het ver
zo ekop grond van de uren, gedurende welke 

de jeugdige persoon de lessen zal volgen, zoo 
bepaalt hij gedurende welke u ren van den 
normalen werkt ijd deze in de gelegenheid zal 
worden gesteld om de lessen te volgen. 

4. Wordt het in artikel 153 bedoelde onder
wijs gedurende den normalen werktijd gegeven, 
dan komt het aantal uren per week, gedurende 
welke dat onderw:ijs gegeven wordt, in minde1·ing 
van de acht urep., bedoeld in het eerste lid. 

157. Aan werklieden in 's Rijks dienst mag 
door of vanwege het hoofd ander dan hun 
gewone werk of ander werk, dan waarvoor zij 
zijn aangenomen, worden opgedragen, mit s 
hunne 'nkomsten dientengevolge niet vermin
deren en hun lichamelijke t oestand daar tegen 
geen bezwaar oplevert. 

158. Werklieden in 's Rijks dienst zijn 
verplicht a lle inlichtingen omtrent zaken en 
feiten, met de uitoefening van hun dienst in 
verband staande, welke hun door of namens 
het hoofd worden gevraagd, naar waarheid en 
zonder voorbehoud te . verstrekken. 

159. l . De werklieden in 's Rijks dienst 
zijn verplicht zich t e onderwerpen aan fouil 
leering, welke door of vanwege het hoofd wordt 
gelast. 

2. H et hoofd neemt maatrei:rele-i, t en einde 
onaangename of onbehoorlijke bejegening Vftn 
de werklieden bij fonilleering t e voorkomen. 

160. Het is den werklieden in 's Rijks dienst 
verboden ter zake van diensten, door hen in 
verband met de uitoefening van hun dienst aan 
derden bewezen, fooien of geschenken aan t e 
11emen. 

161. H et is den Rijkswerklieden verboden 
herbergen of dergelijke inricht ingen t e houden, 
waar alcoholhoudende drank wordt verkocht. 
Zij zijn verplicht er voor zorg t e dragen, dat 
ook door leden van hun gezin zulke inricht ingen 
niet worden gehouden . 

162. Na bekomen machtiging, van den 
Minister kan het hoofd aan een R ,jkswerkman 
bij zijne inricht ing of zijn tak van dienst werk
zaam: 

a. verbieden voor derden soortgelij ke werk
zaamheden t e verrichten, als in de inrichting of 
bij den t ak van dienst plegen te worden ver
richt; 

· b. verbieden bepaalde ondernemingen of 
handel in bepaalde ar tikelen te drjjven ; 

c. gelasten er voor zorg t e dragen, da t door 
leden van zijn gez;n geen bepaalde onderne
mingen of handel in bepaalde artikelen worden 
gedreven. 

163. De Minister kan in t ijden van oorlog 
of oorlogsgevaar alle of sommige bepalingen 
van dezen algemeenen maatregel van bPstuur 
voor bepaalde groepen van werklieden in 's Rijks 
dienst buiten werking stellen. 

164. Dit besluit is niet van t oepassing op 
de a rbeidsvoorwaarden der werklieden: 

a. dip in dienst zijn van het Staatsbedrijf 
van de P osterij en, de Telegrafie en Telefonie, 

met uitzondering van degenen, die werkzaam 
zijn bij het H oofdbestuur der Posterij en en 
Telegrafie ; 

b. die in dienst zijn van het Staatsbosc-h
beheer ; 

c. die bij eene Rijksinrichting of t ak van 
's Eijks dienst tijdelijk werkzaam zijn gesteld, 
uitsluitend ter bestrijding van de werkloosheid ; 

d. met wie eene burgerrech telijke arbeids
overeenkomst is gesloten. 

165. · 1. J:it besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
t eekeuing van het Staatsblad, waarin het 1s 
geplaatst . 

2. Op het tijdstip, waarop dit besluit in 
werking treedt, vervalt Ons besluit van 14 
Februa ri 1920 (Staatsblad n°. 75), la atstelijk 
gewijzi~d bij Ons besluit van 28 December 1925 
(S!aatsolad n°. 515). 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van J ustitie, van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Marine, van Financiën, 
van Oorlog, van 'Waterstaat en van Koloniën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van Sta te en aan de Algcmeene R eken
kamer . 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLO~'EMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van J u,stitie, J. DoNNER. 

De J,f ini.-ter van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. K AN. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
De Minister van l,farine a.i., LAMBOOY. 

De M inister van Financiën, DE GEER. 
De M inister van Oorlog, L AMBOOY. 

De l,finist-,r van Waterntaat, R. v. D. VEGTE. 
De l,finister van K oloniën , K oNINGSBERGER. 

(rTitg,,g. 28 Maart 1927.) 

14 Maart 1927. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het K oninklijk besluit van 
16 Maart 1922 (Staatsblad n°. 126) tot 
uitvoering van enkele bepalingen van de 
Tabakswet (Staatsblad 1921, n°. 712). S. 54. 

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

Financiën van 23 Februari 1927, I1°. 150, 
Accijnzen ; 

Gezien artikel l , letter b, der wet van 27 
December 1926 (Staal,ablad n°. 412) ; 

H erzien Ons besluit van 16 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 126), gewijzigd bij dat van 
20 December 1924 (Staatsblad n°. 557) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1927, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1927, n°. 99, 
Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Ons voormeld besluit van 16 Maart 

1922 wordt nader gewijzigd als volgt: 
a. In artikel 1, eerste lid, wordt onuer 
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1itt. a, ,,f 120" vervangen door : f 110, f 120, 
f 130, terwijl onder litt. b tusschen f 5 en f 10 
wordt ingelascht: f 7,50. 

b. In artikel 2 vervalt onderdeel g. 
c. In artikel 6 wordt voor "litt. g, h en i" 

gelezen : litt. h en i . 
d. In artikel 9, vijfde lid, wordt "f 120" 

vervangen door : f 110, f 120, f 130, terwijl de 
eerste alinea van het zesde lid wordt gelezen : 

Niet stuksgewijs gezegelde sigaren in 
andere verpakkingen dan in kistjes met 
ruglint of scharn iersluiting, mogen worden 
verpakt bij 50, 25, 20, 10 en 5 stuks, in 
glazen flesscben met schroefdeksel boven
dien ook bij 100 stuks. 

Aan het zesde lid van genoemd a rtikel, zooals 
dit luidt blijkens artikel 1, sub f, van Ons 
besluit van 20 December 1924 (Staatsblad n°. 
557) wordt het volgende toegevoegd : 

Sigaretten waarvan de kleinhandelsprijs 
per 1000 stuks anders dan in volle guldens 
is uitgedrukt, mogen niet anders dan bij 
volle tientalltm worden verpakt. 

2. Dit besluit t reedt in werking tegelijk 
met de voormelde wet van 27 December 1926 
(Staatsblad n°. 412). 

Onze Minister van l!"'inanciën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, da t in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschri'ft 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Ui(,Jeg. 21 Ma~rt 1927.) 

14 lJfaart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden M n een raadsbesluit tot het 
aangaan van een geldleening uit overweging 
dat in verband met den aard der uitgaven 
tot dekking waarvan de leening moet 
strekken een looptijd van 40 jaren te lang 
is te achten en het niet met een goed finan
cieel beleid in overeenstemming is wanneer 
eernt na verloop van 5 jaren met aflossing 
zoude worden aangevangen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Be chiklrnnde op het beroep, ~nge~teld door 
den Raad der gemeente Maastricht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 15 
October 1926, n°. 10041 /7 M 1 • afd. B, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 27 September 1926 tot aflossing van een 
2-tal geldleeningen en tot het aangaan van 
eene nieuwe geldleening; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
2 Februari 1927, n°. 109; 

Op de oordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 9 
Maart 1927 n°. 1081 afd. B. B.; 

0. dat de Raad van Maastricht in zijne ver
gadering van 27 September 1926 heeft besloten 
1°. Burgemeester en Wethouders te machtigen 
op 1 October 1926 de met het Algemeen Bur
gerlijk Pensioenfonds te 's-Gravenhage krach
tens raadsbesluit dd. 22 December 1924 aan
gegane 5 ½ % geldleening, in restant groot 
f 1,985,359.32 en de krachtens raadsbesluit 
dd. 23 Maart 1925 eveneens met gemeld Pen-

sioenfonds aangegane 5 ½ % geldleening, in 
restant groot f 1,737,189.40, af te lossen; 
2°. Burgemeester en Wethouders te machtigen 
op 1 October 1926 met het Algemeen Burgei;. 
lijk Pensioenfonds te 's -Gravenhage eene gelá
leening aan te gaan, groot f 3,818,000 en wel 
onder de volgende voorwaarden : 

a. de leening wordt aangegaan tegen een 
rente van 4 ½ % en een koers van 97 ½ % ; 

b. de aflossing zal aanvangen in 1932 en zal 
geschieden in 35 annuïteiten, zoodat de eerste 
annuîteit za l vervallen op 1 October 1932 ; 
de gemeenteraad blijft echter bevoegd de af
lossing te allen tij de te vervroegen hetzij geheel 
hetzij gedeeltelijk, tegen eene betaling van 1 % 
vergoeding ; 

c. het bedrag der anntüteit en de rente in de 
eerste 5 jaren worden jaarlijks op de begrooting 
dei· gemeente in uitgaaf gebracht en uit de ge
wone inkomsten der gemeente bestreden ; 
hiervoor worden alle inkomsten der gemeente 
verbonden; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
bij besluit van 22 December 1924 met het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds te 's-Graven
hage werd aangegaan een geldleening ad 5 ½ % 
rente, groot f 2,000,000 en bij besluit van 23 
Maart 1925 eveneens met bedoeld Pensioen
fonds eene 5½ % leening ad f 1,750,000; dat 
gemeld fonds zich bereid verklaard heeft om 
bedoelde leeningen, per resto thans nog in 
totaal bedragende f 3,722,548.72 te conver
teeren in eene 4 ½ % leening, koers 97 ½ % 
of tegen een 43/. % leening à pari met 1 % boete
betaling ; dat hierbij wel dient te worden over
wogen dat de leening ad f 1,750,000 feitelijk 
niet in aanmerking kan komen om geconver
teerd te worden wijl krachtens art. 5 der over
eenkomst, conversie de eerste 5 jaar uitgesloten 
zou zijn doch dat het Pensioenfonds zich bereid 
heeft verklaard deze voorwaarde te laten ver
vallen en ook deze leening te converteeren onder 
het gewone beding van 1 % boetebetaling, 
zoodat de conversie dezer leening zal plaats 
hebben onder gelijke voorwaarden als vast
gelegd in art. 5 der overeenkomst betreffende 
de 5½ % leening ad f 2,000,000 dd. 22 Januari 
1925; dat naar eene,gemaakte berekening, het 
voor de gemeente het meest voordeelige is te 
accepteeren de 4 ½ % leening tegen een koers 
van 97 ½ % ; dat bedoeld Pensioenfonds zich 
alsnog bëreid heeft verklaard er mede genoegen 
te nemen, dat in de eerste 5 jaren niet zal worden 
afgelost ; dat er alleszins termen aanwezig zijn 
dit voorstel te aanvaarden ; 

dat Ged. Staten van Limburg aan dit be
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging dat de voorgeschreven leening van 
f 3,818,000 zal worden afge lost in 40 jaren met 
dien verstande dat gedurende de eerste 5 jaren 
geen aflossing zal plaats vinden en de aflossing 
vervolgens zal geschieden in 35 annuïteiten ; 
dat de voormelde leening van f 2,000,000 werd 
ges loten tot aflos ing eener geldleening aange
gaan in 1921 voor den duur van 40 jaar zoodat 
de looptijd der oorspronkelijke leening reeds 
eenmaal met ruim 3 jaar werd verlengd ; dat 
verder uit de opbrengst der voorschreven geld
leening van f 1,750,000 en uit de oorspronke
lijke leening van f 2,000,000 een bedrag van 
meer dan f 800,000 wegens crisisuitgaven is 
bestreden en dat de rest hoofdzakelijk gediend 
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heeft tot dekking der kosten van openbare 
werken, van schoolbouw en uitbreiding der 

emeentebedrijven en van kosten der volks
uisvesting ; dat hun college. door toe te stem

men in eene aflossing van die leeningen in 40 
annuïteiten, in verband met de reeds plaats 
gehad hebbende verlenging van den looptijd 
der leening aangegaan in 1921 en met de be
steding der gelden, meent met betrekking tot 
de regelin~ dier aflossing reeds tot de uiterste 
grens te zijn gegaan en dat derhalve niet kan 
worden goedgevonden den duur dezer leenin~en 
thans, nog te verlengen en den aanvang der 
aflossingen gedurende 5 jaar te verschuiven; 
dat Burgemeester en Wethouders ter moti
veering in dit opzicht van het voorliggend raads
besluit weliswaar een beroep doen op de in 
1920 met de Rijksverzekeringsbank gesloten 
leening van f 4,000,000 waarvan jaarlijks een 
bedrag van f 100,000 moet worden afgelost 
welke aflossing te zwaar zou zijn in verband 
met het doel waarvoor die leening werd ge
sloten ; dat echter, daargelaten nog de vraag 
of een dergelijk beroep op de aflossingsregeling 
eener andere leening van eenige beteekenis kan 
zijn, hetzelve ook zijn grond mist waar toch 
gebleken is dat uit de opbrengst van de laatst
bedoelde leening o. a. een bedrag van meer 
dan f 1,100,000 besteed is ter bestrijding van 
crisisuitgaven en van meer dan f 1,200,000 
voor andere, veelal improductieve althans niet 
rechtstreeks productieve doeleinden, zoodat 
van die leening tot dusverre naar algemeen 
gangbare opvattingen veeleer te weinig dan 
te veel moet geacht worden te zijn afgelost ; 
dat derhalve het onderhavige raadsbesluit in 
strijd is met een goed financieel beleid ; 

dat van het besluit van Ged. taten de R aad 
van Maastricht bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende dat z. i. op geld
leeningen voor improductieve uitgaven niet in 
vlugger tempo behoort te worden afgelost d an 
op die voor zuiver productieve uitgaven; dat 
men z. i. alleen van de nuttigheid van eenig 
werk of object behoort uit te gaan, zoodat 
wanneer deze voor eene lange reeks van jaren 
is erkend, daarvoor geleend mag worden en 
wel voor zoo lang tijdperk, als samenvalt met 
de erkende nuttigheid van dat werk of object, 
terwijl de aflossing zoodanig behoort plaats te 
hebben, da t- de vermindering der schuld ge
lijken tred houdt met de vermindering dier 
nuttigheid voor het nageslacht ; dat hem dan 
ook het meest juiste stelsel lijkt, dat de be
lastingbetalers slechts door rente en aflossing 
in zoodanige mate belast worden, als verband 
houdt met het nut, hetwelk zij op dat moment 
no/! hebben van het werk of object, waarvoor 
geleend werd ; dat in dit systeem ook past de 
bewering, dat de looptijd van leer,ingen voor 
werken of objecten die een buitengewoon langen 
levensduur hebben, veel langer mag zijn, althans 
langer dan 40 jaren, dan voor die werken of 
objecten, waarvan de levensduur slechts mid
delmatig is ; dat, al werd ook al uit de oor
spronkelijke leeningen een groot gedeelte zijnde 
f 00,000 besteed aan crisisuitgaven, waarvoor 
eene aflossing op korten termijn wellicht ge
wenscht zou zijn, het evenzeer te billijken en 
verdedigen zou zjjn geweest, indien voor het 
restant ad f 3,000,000 een langere looptijd van 
b.v. 75 j aren of misschien nog langer, ware 

vastgesteld en er dus mede genoegen zou kunnen 
zijn genomen, indien voor de geheele leening 
een aflossingstermijn van b.v. 60 jaren ware 
aangenomen; dat vroeger de leeningen steeds 
een looptijd hadden van rond 60 jaren en soms 
nog langer; dat d2 Raad voorts ter motiveering 
van de verschuiving van de aflossing op de 
conversieleening een beroep heeft gedaan op 
de te :vlugge aflossing op de 5B/, % leening ad 
f 4,000,000; dat immers op deze leening jaar
lijks afgelost moet worden een bedrag van 
f 100,000 hetgeen tengevolge heeft gehad, dat 
in de eerste 5 jaren (1921 t /m 1925) wegens 
rente en aflossing moest betaald worden een 
bedrag ad f 1,578,125 terwijl, indien de Rijks
verzekeringsbank had goedgekeurd om de be
taling van rente en aflossing bij wege van 
annuïteit te doen geschieden, eene regeling 
waaraan door Ged. Staten zeker goedkeuring 
zou zijn verleend, slechts zou zijn betaald een 
bedrag van 5 x f 257,516.40= f 1,287,582, dus 
niet minder dan ongeveer f 300,000 minder ; 
dat er daarom z.i. geen bez\vaar kan bestaan, 
om waar er thans de gelegenheid voor bestaat 
te trachten, die te hooge door de burger~ over 
die 5 jaren te veel gedragen lasten te compen
seeren met eene verlaging van lasten over de 
komende 5 jaren ; dat er nog eens op gewezen 
zij, dat alleen omdat de Rijksverzekeringsbank 
geen andere regeling wilde, de burgers in 5 jaren 
tijds ongeveer f 300,000 te veel moeten betalen ; 
dat er dus z. i. alleszins reden voor is om door 
verschuiving van aflossing op de nieuwe leening 
in de eerste 5 jaren bovenbedoeld bedrag in te 
halen ; dat hierdoor bovendien de looptijd niet 
wordt verkort, wijl toch de aflossing op 40 jaren 
werd bepaald, n.l. na een stilstand van 5 jaren 
zal de aflossing verder geschieden in 35 jaren ; 
dat het bovendien geen unicum is dat in de 
eerste jaren op eene geldleening geen aflossing 
plaats heeft, en dat de looptijd der leening langer 
1s dan 40 jaren ; dat verschillende gemeenten 
leeningen hebben gesloten voor 50 jaren , terwijl 
ook in verschillende gevallen de aflossing eerst 
na enkele jaren aanving ; dat door de provincie 
Limburg zelf in het verl eden herhaaldelijk werd 
geleend onder bepaling, dat de eerste jaren ge_E:n 
aflossing zou plaats hebben, terw1Jl de loopt1Jd 
op langer dan 40 jaren werd gesteld ; dat er 
z.i. alleszins reden is om ook aan zijne gemeente 
toe te staan om eerst na 5 jaren met de aflossing 
te beginnen, zulks met behoud van der, looptijd 
van 40 jaren van de oorspronkelijke leeningen; 

0. dat in verband met den aard der uitgaven 
tot dekking waarvan de Raad de bovenbedoelde 
geldleening wenscht te doen strekken, met Ged. 
Staten moet worden aangenomen, dat een loop
tijd van 40 jaren te lang is te achten; 

dat het ook niet met een goed financieel be
leid in overeenstemming is wanneer eerst na 
verloop van 5 jaren met aflossing zoude worden 
aangevangen ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 
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14 Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Al berust kre rhtens de bedrijfsverorde

ning de r egelinl( der afsJhrijving op de be
zittingen van net electriciteitsbedrijf bij 
B. en W ., zoo staat deze bepa ling niet in 
den weg aan de bevoegdheid van Ged. 
Staten om bij het onderzoek der begrooting 
in eene beoordeeling te treden van het ge
heele financieele beleid van het gemeente
bestuur waartoe m ede behoort de beslissing 
omtrent de jaarlijksche afschrij ving op de 
activa van het bedrijf. Nu met Ged. Staten 
moet worden aangenomen dat de door B. 
en W. vastgestelde afschrijvingspercentages 
niet gegrond zijn op een jui3t geschatten 
levensduur der verschillende a~t,iva is 
terecht aan een wijzi5ing der begrooting 
die verband houdt met deze afschrijvings
percentages goedkeuring onthouden. 

WIJ W TLHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Millingen, 
namens den R aad dier gemeente, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
6 Juli 1925, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 18 Maart 1926 tot 
wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge.
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
1 Februari 1927, n°. 993 van 1926; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 Maart 1927 n°. 1083 afd. B. B. ; 

0. dat de Raad van Millingen in zijne ver
gadering van 18 Maart 1926 heeft besloten tot 
wijziging van de gemeentebegrooting voor 1925 
door onder Afd. 1 Hoofdstuk XIII par. 1, 
volgnummer 174 der inkomsten, te brengen een 
post, groot f 2000 wegens uitkeering der winst 
van het gemeentelijke Electriciteitsbedrijf en 
onder Afd. I Hoofdstuk XJII par. 1 volgnum
mer 177a, der uitgaven, uit t e trekken f 1000 
voor uitkeering wegens door het gemeentelijke 
Electriciteitsbedrijf te reserveeren winst en 
onder afd. :r Hoofdstuk XVI, volgnummer 187, 
f 1000 voor onvoorziene uitgaven; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij besluit 
van 6 Juli 1926, n°. 211, aan het raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat de in het raadsbesluit bedoelde 
bedrijfs\vinst ad f 2000 o. m. wordt verkregen 
door de afschrijvingen, welke oorspronkelijk 
waren geraamd op f 4000, te verminderen met 
f 1500, welke vermindering gebaseerd is op de 
door Burgemeester en Wethouders vastgestelde 
afschrijvingspercentages, welke bedragen; 

van de aanschaffingswaarde van het net 2 %, 
idem idem van den transformator 5 %, 
idem idem van de huisaansluitingen 2 %, 
idem idem van de kostelooze installaties 5 %, 
idem idem van de meters 5 %, 
idem idem van de inrichting magar.ijn 5 %, 
idem idem van de gereedschappen 10 % ; 
dat reeds bij de behandeling der gemeente-

begrooting 1926 aan het gemeentebestuur is 
medegedeeld, dat deze percentages ten aanzien 
van verschillende activa in verband met hun 
levensduur onvoldoende zijn en van de aan
schaffingswaarde jaarlijks dienen te worden 
afgeschreven : 

van het net 3 %, 
van den transformator 8 %, 
van de huisaansluitingen 3 %, 
van de kostelooze installaties 8 %, 
van de meters 10 %, 
van de inrichting magazijn 5 %, 
van de gereedschappen 10 %, 

terwijl tevens t en laste der bedrijfsexploitatie 
1925 het te weinig afgeschrevene over voor
gaande jaren moet worden gebracht; dat reeds 
r.onder rekening te houden met het te weinig 
afgeschrevene over vorige jaren, ingevolge 
laatstgemelçle percentages over 1925 ruim 
f 4000 behoort te worden afgeschreven op de 
genoemde activa; dat derhalve eene vermin
dering van de geraamde afschrijvingen ad 
f 4000 niet kan worden toegelaten ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meester en Wethouders van .llfillingen, han
delende krachtens besluit van den Raad dezer 
gemeente van 18 Maart 1926, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aavvoerende dat de regeling der 
afschrijving op de bezittingen van het electrici
teitsbedrijf krachtens art. 8 der door Ged. Staten 
bij hun besluit van 29 April 1924, n°. 59, goed
gekeurde bedrijfsverordening berust bij Burge
meester en Wethouders, met dien verstande, 
dat deze afschrijving nimmer lager mag zijn 
dan de verplichte aflossing op de door de ge
meente ten behoeve van kapitaalverstrekking 
aan het bedrijf aangegane geldleeningen ; dat 
hun college de afschrijvingspercentages voor de 
verschillende bedrijfsobjecten heeft vastgesteld 
en gebaseerd op de werkelijke waardevermin
dering dier objecten, gelijk deze als resultaat 
van ernstig onderzoek is komen vast te staan 
en daarbij de eerige in art. 8 der Bedrijfsver
ordening opgenomen grens, t. w. het minimum
bedrag der afschrijving heeft in acht genomen, 
hetwelk door Ged. Staten niet is betwist ; dat 
hun college niet inziet op grond van welke wets
bepaling Ged. Staten de bevoegdheid hebben 
om, met derogatie aan art. 8 der Bedrijfsver
ordening, de afschrjjvingspercentages voor het 
electriciteitsbedrijf der gemeente .llfillingen vast 
te stellen ; dat hun college zich met alle kracht 
meent te moeten verzetten te~en een derge
lijke inbreuk op. de gemeentelijke autonomie 
die - ongeacht de funeste gevolgen voor de 
financiën der gemeente - de verantwoording 
voor het financieel beheer der gemeente Millingen 
van hun colleges zou overdragen op Geel. Staten; 
dat volge11s de in Ons besluit van 24 December 
1925, n°. 63, gevolgde gedragslijn een dergelijke 
inbreuk op de autonomie der gemeente Millingen 
slechts toelaatbaar zou zijn, in geval een beroep 
kon worden gedaan op meer dringende redenen, 
i. c. wanneer de financieele gestie van hun col
lege ten aanzien van het electriciteitshedrijf 
zou leiden tot eene aantasting van het gemeen
telijk vermogen of uit anderen hoofde de finan
ciën der gemeente ernstig zou schaden ; dat 
evenwel ook een beroep op deze laatste om
standigheid de houding van Ged. Staten niet 
kan rechtvaardigen, hetgeen nader hieruit moge 
blijken, dat van de oprichting van het bedrijf 
af tot en met 1924 meer werd afgeschreven dan 
verplicht afgelost f 6492.24 of 68 % meer dan 
de verplichte afschrijving volgens de door 
Ged. Staten gesanctionneerde regeling (art. 8 
der Bedrijfsverordening) ; dat de gedurende 
deze jaren gemaakte winst ad f 5764.96 geheel 
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is gestort in het R eservefonds van het bedrijf ; 
dat met het oog op een billijke baten- en lasten
verdeeling tusschen heden en toekomst in de 
Raadsvergade1'ing van 18 Maart 1926 besloten 
is, met ingang van het jaar 1925, 50 % van de 
bedrijfswinst te reserveeren en 50 % aan den 
gewonen dienst der gemeente uit t,e keeren; 
dat uit het vorenstaande genoegzaam moge 
blijken, dat hun college steeds eene voorzichtige 
bedrijfspolitiek heeft gevoerd en· door het vor
men en geleidelijk uitbreiden van het R eRerve
fonds voldoende waarborgen tegen toekomstige 
risico's heeft geschapen ; 

0. dat wel is waar krachtens art. 8 der door 
Ged. Staten goedgekeurde bedrijfsverordening 
de regeling der afschrijving op de bezittingen 
van het ElectriciteitsbedriJf bij Burgemeester 
en Wethouders berust, doch dat dit niet in den 
weg staat aari de bevoegdheid van Ged. Staten, 
om bij het onderzoek van de begrooting in be-
oordecling te treden van het geheele financieele 
beleid van het gemeentebestuur, waartoe mede 
behoort de beslissing omtrent de jaarlijksche 
afschrijving op de activa van het bedrijf ; 

dat Ged. Staten mitsdien in deze hunne wet
telijke bevoegdheid niet hebben overschreden; 

O. wijders, dat met Ged. Staten moet worden 
aangenomen, dat de door Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde afschrijvingspercen
tages niet gegrond zijn op een juist geschatten 
levensduur der verschillende activa van het 
bedrijf en derhalve. in strijd zijn met een voor
zichtig financieel beheer ; 

dat zij mitsdien terecht aan de wijziging van 
de begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

14 JJfaart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot vast
stelling van een rooilijn op grond dat de 
betrokken eigenaar ernstig in zijne belangen 
zou worden geschaad, de Raad niet bereid 
is hem schadevergoedin~ te geven, en 
zonder bezwaar de rooilijn op voor den 
eigenaar minder bezwarende wijze kan 
worden vastgesteld. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Be cbikkende op be l, beroep, inge~teld door 

den Raad der gemeente Hengelo (Overijssel) 
tegen het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 16 November 1926, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een raadsbesluit tot vast
stelling van een rooilijn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 23 Fe
bruari 1927, n°. 144; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Maart 1927, 
n°. 1466 M/P. B. R., Afd. Volksgez.; 

0. dat de Raad der gemeente Hengelo (0.) 
bij besluit van 27 April 1925 eene verordening 
tot vaststelling van eene rooilijn voor de Beurs
straat heeft vastgesteld ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 16 November 1926, 4• Afd. N°. 10292/6792 

aan deze verordening hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat van het perceel, 
kadastraal bekend onder no. 3866 van Sectie C 
van de gemeente Hengelo ± 48 M2• buiten de 
geprojecteerde rooilijn valt ; dat, voorzoover uit 
de verkregen inlichtingen en overgelegde stuk
ken kan worden nagegaan, de eigenaar van 
vorenbedoeld perceel door de toepassing van 
de rooilijn ernstig zou worden benadeeld ; dat 
voorts, naar het oordeel van den betrokken 
Inspecteur van de Volksgezondheid, waarmede 
hun college zich kan vereenigen, eene geringe 
wijziging van de rooilijn in het belang van het 
verkeer en den welstand wenschelijk zoude zijn, 
terwijl dientengevolge bovendien eene bena
deeling van den eigenaar van voormeld perceel 
voorkomen zou worden ; dat het gemeentebe
stuur van meening is, niet tot wijziging, als 
bovenbedoeld, van de geprojecteerde rooilijn 
te kunnen overgaan, omdat daardoor, naar 
zijne meening, een misstand zou ontstaan ; dat, 
in het midden latende, of dit inderdaad het 
geval zoude zijn, bij hun college geen over
wegend bezwaar tegen de gepl'Ojecteerde rooi
lijn zou bestaan, indien in het betrekkelijk raads
besluit eene r egeling ware opgenomen, strek
kende, om na te gaan, of de eigenaar van voor
meld perceel door de toepassing van de rooilijn 
zou worden benadeeld, zoomede om, indien die 
vraag bevestigend zou moeten worden beant
woord, het bedrag van de door de gemeente 
alsdan uit te keeren schadevergoeding vast te 
stellen; dat het gemeentebestuur het raadsbe
sluit niet in dien zin wenscht aan te vullen ; 
dat, in verband daarmede in de gegeven om
standigheden bij hun college bezwaar bestaat 
aan het onderwerpelijke raadsbesluit hunne 
goedkeuring te hechten ; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar 's Raads meening voor het geven van eene 
schadevergoeding in dit geval geen aanleiding 
bestaat; 

0. dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat de door den Raad voor de 
Beursstraat vastgestelde rooilijn den eigenaar 
van perceel C 3866 ernstig in zijne belangen 
zou schaden, terwijl de Raad niet bereid is hem 
schadevergoeding te geven ; 

dat, mede naar het oordeel van den Inspec
teur van de volkshuisvesting zonder bezwaar 
de rooilijn op voor vorenbedoelden eigenaar 
minder bezwarende wijze kan worden vast
gesteld; 

dat mitsdien Ged. Staten van Overijssel bij 
hun bestreden besluit terecht aan de veror
dening van den Raad van Hengelo van 27 April 
1925 tot vaststelling van eene rooilijn voor de 
Beursstraat hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. IA. B .) 

15 .Jfaart 1927. BESLUIT betreffende het toe
kennen van premiën voor het dooden van 
zeehonden. 

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



157 15 MAART. 1927 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
M'l.art 1927, n°. 5!4, afdeeling Visscherijen; 

0. dat het wenschelijk is, weder bepalingen 
vast te stellen omtrent het toekennen van pre
miën voor het dooden van zeehonden binnen het 
watergebied van het Rijk ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 J anuari 1927, te bepalen : 
Art. 1. Voor het dooden van zeehonden 

binnen het watergebied van het Rijk, wordt 
eene premie toegekend van f 3 per zeehond. 

De aandacht van hen, die zich met het dooden 
van zeehonden door middel van een schiet
geweer bezighouden, wordt er op gevP,stigd, dat 
zij voor het bezigen van zoodanige wapen voor
zien moeten zijn van eene daartoe vereischte 
ja~htakte of van eene vergunning krachtens 
art. ,60 der Jachtwet 1923. 

2. Tot het verkrijgen van de premie wendt 
de belanghebbende zich met den gedooden zee
hond tot den burgemeester van een der aan de 
Noordzee, de Zuiderzee, de Waddenzee, den 
Dollard, de Lauwerzee, de Zuidhollandsche of 
Zeeuwsche stroomen of de Zuidhollandsche 
benedenrivieren gelegen gemeenten of tot den 
door den burgemeester daartoe in zijne gemeente 
aangewezen persoon. 

Van iedere aanwijzing, als in het. vorige lid 
bedoeld, en van iedere verandering in zoodanige 
aanwijzing doet de burgemeester onverwijld 
mededeeling aan Onzen Minister van Binnen
landsJhe Zaken en Landbouw. 

3. In t egenwoordigheid van den burge
meester of van den door hem aangewezen per
soon worden van den gedooden zeehond de voor
vinnen afgesneden, waarop aan den aanbieder 
van dei:i zeehond eene verklaring wordt afge
geven, opftemaakt volgens het bij dit besluit 
behoorencte model I . 

Voor gedoode zeehonden, welke bij het ver
toonen de voorvinnen of een der voorvinnen 
missen, worden geen verklaringen, als in het 
voorgaande lid bedoeld, afgegeven. 

De gedoode zeehond, ontdaan van de voor
vinnen, blijft ter beschikking van den aanbieder. 

Ingeval de belanghebbende den burgemeester 
of den door dezen aangewezen persoon aan
nemelijk weet te maken, dat bewaring van den 
gedooden zeehond in zijn geheel niet wel doenüjk 
was, kan, voor de toepassing van dit beslmt, 
met vertooning van het zeehonden vel en de 
daaraan n og vastzittende voorvinnen en met 
het afsnijden van die voorvinnen genoegen 
worden genomen. De verklaring, bedoeld in 
model I, wordt alsdan dienovereenkomstig 
gewijzigd. 

4. Aan de secretarie der gemeen ten , waarin 
de verklaring is afgegeven, kan het bedrag der 
premie worden in ontvangst genomen, tegen 
afgifte der verklaring en na onderteekening van 
het daarop gestelde bewijs van ontvangst door 
den belanghebbende. 

Wegens de afgifte der verklaring en de uit
betaling der premie mogen geen kosten worden 
geheven. 

5. De premiën worden als regel bij voorschot 
uit de gemeentekas betaald. 

Ter terugbekoming van de uitbetaalde 
premie(n) zendt de burgemeester eene voorschot
declaratie in tweevoud aan Onzen voornoemden 
Minister, vergezeld van de desbetreffende ver
klaring(en ). 

6. Indien blijkt, dat ter verkrijging van 
premiën bedrieglijke middelen zijn aangewend, 
wordt de premie niet uitgekeerd en zal de be
drieglijke handelwijze t er kennis worden ge
bracht van den betrokken officier van justitie, 
opdat deze, zoo daartoe t ermen zijn, tegen den 
schuldige eene strafvervolging kunne aanhangig 
maken. 

7. D e burgemeester s, die eene verklaring 
wegens het dooden van zeehonden hebben af
gegeven, of de daartoe door hen aangewezen 
personen, houden hiervan aanteekening op een 
staat, ingericht volgens het bij dit besluit be
hoorende model III. 

Binnen tien dagen na afloop van ieder kwar
t i<al worden de aldus bijgehouden staten aan 
Onzen voornoemden Minister gezonden. 

8. Ons besluit van 29 December 1914 n°. 35, 
zooals dit gewijzigd is bij Ons besluit van 
29 Maart 1917 n°. 27, alsm ede Ons besluit van 
13 December 1923 n°. 13, worden ingetrokken. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de S taats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, 15 Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw,' 

J. B. KAN. 

MODEL 1. 
Stempel der Gemeente. 

No. - ·----··- der verklaring 
volgens den kwartaalstaat. 

VERKLARING 
(Kon. besluit van 15 Maart 1927 n°. 19.) 

1. 
De ondergeteekende 

t e verklaart, da t 
hem heden den -------······-·-- 19·---·--
door ---------, van beroep-··-····--····-·-····--

ia _____ , te 
-···--··--······ .. ·······• zijn 

getoond ______ gedoode zeehond(en) en 
dat in zijne tegenwoord;!lheid ~e voorvinnen 
van de(n) zeehond(en), welke bij de aanbieding 
alle aanwezig waren, zijn verwijderd. 

De zeehond(en) ~ volgens verklaring van 
ZJJn 

den aanbieder gevangen _______ _ 
Afgegeven te _________ _ 

den ..... ·- ···········-··--·····-····-·····- l lL.-····-······-
11. 

De ondergeteekende, burgemeester van --
--------, verklaart, dat _ ____ _ 
onderteekenaar van bovenstaande verklaring, 
door hem is aa.ngewezen tot het controleeren 
van , t er verkrijging van premiën aangeboden, 
gedoode zeehonden. 

111. 
De ondergeteekende ...... _ ................. ,. _____ _ 

verklaart te hebben ontvangen de premie 
wegens het dooden van bovenbedoelcle(n) zee-
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hond(en) tot een bedrag van ______ _ 
gulden U----)-

- --------, den ______ _ 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1927 n°. 19. 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche 

· Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

MODEL IL 
Over te schrijven op 
postrekening 'No··---·-· 

Postkantoor. 

VOORSCHOT DECLARATIE VAN _____ _ 
Burgemeester van _ __________ ., 
wegen~ betaalde premie voor "edoode zeehon
den, volgens de aan deze decÎaratie gehechte 
verklaring(en). 

(Koninklijk b~sluit van 15 Maart 1927 no. 19.) ' 

Aantal 1 
zeehonden . 

N°. der 
verklaring. 

Betaalde 
premie. 

De ondergeteekende verklaart deze declarat ie 
deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van 

den ____________ . 19-... '. ... 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1927 n°. 19. 

Mij bekend, 
De .Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

MODEL III. 
Gemeente ______ _ 

19 

STAAT, 
aanwijzende de gedurende het ___ kwartaal 
afgegeven verklaringen t-0t het verkrijgen van 

preiniën voor gedoode zeehonden. 

(Koninklijk besluit van 15 Maart 1927 n°. 19.) 

,.; A •• p.. 

:ë f-d oS C, i:: 0"" 

" (U ~-S bO " El s:ti .µ "' ol"O 0 
i:: p- ~ ca ~-9 . i!= i:: 0 " . 

~ "C i:l 
::,~ "" - ~::;i~~ 0"0 i:: " ::, ~"' p- p- .s s::;"' ~ Q) Q) ·A °' o"O 

i:: 
A§ ~8 i:le>~~~ ~ i~ ., C, 

oc d N ~ :::;,A 
0 bt..Q ~].,~ ~c,:::? ~ 
> 

p- ..... " 0'0 P.."O " ~.,, ..c, 

_J _________ I 1 1 --·--
1 1 1 -
1 __JH --

··+-· .... _ ~ ·- - · 

Gezien: 
Burgemeester van 

Opgemaakt door ____ _____ _ 
te -----, den ____ 19 ... __ _ 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1927 n°. 19. 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw, 
J. R KAN. 

17 Maart 1927. BESLUIT tot schorsing van 
h et besluit van d en R aad der Gemeente 
Tiel d.d. 5 October 1926, waarbij is ge
handhaafd een aanschrijving van Burge
meester en Wethouders tot verbetering 
van de woning, plaatselijk gemerkt Wijk K 
n°. 143a, aan de Burgemeester Bönholllaan 
aldaar. S. 55. . 

Geschorst tot 1 October 1927. 

18 Maart 1927. BESLUIT tot wijziging van het 
reglement voor het Weduwen- en Weezen 
fonds van Europeesche Burgerlijke Amb
tenaren in Nederlandsch-Indië. S. 56. 

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

Koloniën van 14 Januari 1926, ge Afdeeling, 
Onderafdeeling AB, n°. 38; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Februari 1927 n°. 15) ; . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1927, ge Afd., 
Onderafdeeling AB, n°. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. H et bij artikel 1 van Ons besluit 

van 17 Maart 1913 n°. 32 (Neilerlandsch Staats
blad n°. 99, Indisch Staai~blad n°. 359, Piiblicatie
blad van Curaçao 1919, n°. 92) vastgestelde 
Regiem.ent voor het Weduwen- en Weezenfonds 
van Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandsch-lndië, zooals het is gewijzigd en 
aangevuld bij Onze besluiten van 23 Augustus 
1913 n°. 61 (Nederlandsch Staatsblad n°. 358, 
Indisch Staatsblad n°. 611, Publicatieblad van 
Curaçao 1919, n°. 92), 16 October 1918 n°. 75 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 568, Indisch Staats
blad 1919, n°. 201, Gouverneinentsblad van 
Suriname 1920, n°. 80c, Publicatieblad van 
Curaça-0 1919, n° . 97), 28 October 1919 n°. 109 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 616, I ndisch Staats
blad 1920, n°. 67, Gouverneinentsblad van Suri
name 1920, n°. 82, Publicatieblad van Curaçao 
1920, n°. 6), 8 Juli 1924 n°. 125 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 348, Indisch Staatsblad- n°. 458), 
en 28 October 1926 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 368), ondergaat de volgende wijzigingen. 

I. Lid 2 van artikel 4 wordt gelezen : 
"2. W~ar in dit reglement ten aanzien van 

,,deelgenooten sprake is van "landsinkomsten" 
,,of " inkomsten van lan,dswege" dan wel "in
,,kom.en" of " inkomsten" zonder eenige toe
,,voeging worden daaronder verstaan alle in
" komsten, welke genoten worden ten laste van 
"de Indische begrooting, van het fonds, of van 
"derden wegens verrichtingen in eene openbare 
"bediening, zoomede alle aandeelen in aan den 
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"Lande toekomende gelden, met uitzondering 
,,evenwel van : 

,,a. huishuurindemniteit; 
"b. alle inkomsten, welke worden genoten 

"als vergoeding voor gemaakte of nog te maken 
onkosten, wordende als zoodanig niet aan
,,gemerkt de toelagen voor receptie- en represen
,,tatiekosten; 

"c. inkomsten, genoten voor diensten, in 
overwerk verricht." 

IL Artikel 8 wordt gelezen: 
,,De gewone contributie bedraagt voor man

"neliJke deelgenoot.en vijf en voor vrouwelijke 
,,twee en een half ten honderd. Zij wordt -
"behoudens het bepaalde bjj artikel 12, lid 6 
,,en 7, artikel <14, lid 9b, 10 en 11, en artikel 36, 
"lid 2 - geheven van de bezoldiging, bedoeld 
"in artikel 4, lid l, van de voorloopige, de 
,,verlofs- en de non-activiteitsbezoldiging, zoo
"mede van het wachtgeld, het pensioen of den 
,,onderstand." 

III. Artikel 9 en lid 3 van artikel 32 ver
vallen. 

2. Dit besluit werkt terug tot 1 Januari 
1927. 

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 18den Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ko"lonien, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 31 Maart 1927.) 

18 Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Wel behoort de aan een ~choolbestuur 

krachtens lid 9 toe te kennen vergoeding 
het totaal bedrag der door het school
bestuur gemaakte kosten niet t e over
schrijden, do0h waar in CMU het door het 
schoolbestuur voor vakonderwijzers uit
gegeven bedrag grooter is dan dat der over
eenkomst.ig de wet berekende vergoeding, 
behoeft geen vermindering tot de werkelijk 
gedane uitgaven plaats te vinden. 

Als basis der berekening moeten worden 
genomen de werkelijk door de gemeente 
gedane uitgaven . 

Waar de wet spreekt van "de naar de 
onderscheidingen van art. 3, tweede en 
vierde lid, overeenkomstige openbare 
school" vindt een verder gaande onder
scheiding naar het aantal klassen eener 
school geen steun in de bewoordingen der 
wet . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, inge~teld door 

a. den Raad der gemeente Amsterdam ; b. het 
Roomsch-Katholiek Parochiaa l Kerkbestuur 
van de H. Vincentius à P aulo-kerk te Amster
dam als bestuur van de school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Kanaalstraai; 102, t egen 
het besluic van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 16 Ju'li 1926, n°. 171, waarbjj, met ver
niet iging in zooverre van het besluit van dien 
Raad van 22 October 1925, n°. 789, de aan ge
noemd schoolbestuur ingevolge art. 101, 
negende lid , der Lager-Onderwijswet 1920 over 
het jaar 1923 toekomende vergoeding is bepaald 
op f 2010.20; • 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, geboord, advies van 
10 ovember 1926, n°. 992 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenscha_ppen van 
15 Maart 1927, n°. 13578 afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 22 October 1925, n°. 789, de 
vergoeding krachtens art. 101, lid 9, der Lager
Onderwijswet 1920 over 1923 voor de boven 
genoemde school heeft vastge~teld op f 987.62; 
dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Noord-Holland in beroep was gegaan, dit 
college bij besluit van 16 Juni 1926, n°. 171, 
met vernietiging in zooverre van het raads
besluit, die vergoeding heeft vastgesteld op 
f 2010.20, uit overweging : dat ingevolge het 
bepaalde in art. 101, negende lid, der Lager
Onderwijswet 1920, de gemeente, indien zij ten 
behoeve van één of meer openbare scholen 
vakonderwijzers heeft aangesteld, jaarljjks aan 
de bijzondere schoolbesturen, die ook vak
onderwijzers hebben aangesteld, moet ver
goeden eenzelfde bedrag per lesuur, als de ge
m ente voor haar vakonderwijzers heeft uit
~egeven, t erwijl voorts, indien aan meer dan 
eén overeenkomstige school vakonderwijzers 
werkzaam zijn, de vergoeding moet worden 
toegekend voor t en hoogste het gemiddeld aan
tal lesuren, dat in het onmiddellijk vooraf
gaande kalenderjaar aan die scholen door vak
onderwijzers les is gegeven ; dat tusschen het 
schoolbestuur en het gemeentebestuur geen 
verschil bestaat omtrent het aantal uren -
zijnde 874 - dat gemiddeld aan openbare 
scholen over 1922 door vakonderwijzers les is 
gegeven, evenmin als omtrent de gemiddelde 
bezoldiging per lesuur aan de openbare scholen, 
zijnde f 2.30 ; dat de verschi lpunten, die het 
schoolbestuur en het gemeentebestuur verdeeld 
houden, zich derhalve bepalen tot de wijze van 
berekening van het getal lesuren en het be
drag per lesuur, aan het schoolbestuur te ver
goeden ; dat, waar overeenkomstig Ons besluit 
van 18 December 1922, n°. 14 onder overeen
komstige openbare lagere scholen in den zin 
van art. 101, alinea 2 en alinea 3, moeten 
worden verstaan de scholen van dezelfde soort, 
in de gemeente bestaande, de school van 
appellant als een overeenkomstige school is 
aan te merken van eene openbare school voor 
gewoon lager onderwijs, in verband waarmede 
op vergoeding van ten hoogst e 874 lesuren 
aanspraak kan worden gemaakt, zijnde het 
getal uren, waarop aan de openbare lagere 
scholen in de gemeente, in 1922 gemiddeld per 
school door vakonderwijzers les is gegeven ; 
dat, wat het bedrag betreft, dat per lesuur aan 
het schoolbestuur moet worden vergoed, door 
den Raad van Am~terdam ten onrechte eene 
berekening is toegepast, waarbij het door het 
schoolbestuur in totaal aan bezoldigingen be
taalde bedrag van f 2050 is gedeeld door het 
totaal aantal door de vakonderwijzers aan de 
school van den appellant gegeven lesuren, zijnde 
1812, in verband waarmede door den Raad het 
gemiddeld bedrag per lesuur op f 2050 : 1812 = 
f 1.13 is vastgesteld; dat immers de wet in 
a rt. 101, negende lid, spreekt van eenzelfde 
bedrag per lesuur, als de gemeente voor hare 
vakonderwijzers heeft uitgegeven, welk bedrag 
blijkens de door den appellant viet weer
s-proken berekening van het gemeentebestuur 
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gemiddeld f 2.30 per lesuur heeft bedragen; 
dat de aan den appellant toekomende vergoe
ding over het jaar 1923 iritsdien op 874 X f 2.30 
= f 2010.20 had lehooren t e zijn vastgesteld; 

dat van dit besluit de R aad van Amsterdam 
en het schoolbestuur bij On s in beroep zijn ge
komen; dat de R aad daarbij aanvoert, dat 
naar zijn e meening de overwegingen, waarop 
het be3luit van Ged. Staten terust, niet juist 
zijn, omdat 1°. in art. 101, nege,ide lid, der 
wet sprake is van eene "vergoeding", niet van 
eene "vitkeering" of van eene "bijdrage" en 
h et begrip "vergoeding" naar het hun voor
komt, !echts beteekent de t eruggave van het
geen werkelijk is uitgegeven, terwijl voorts de 
vergoeding in dit geval wordt beperkt, eene1·
zijds tot een bepaald aantal lesuren, n.l. het 
gemiddeld aa,ital der aan do oper bare scholen 
gegeven lesuren, anderzijds tot een bepaald 
bedrag voor elk t e vergoeden lesuur, n.l. het 
gemiddelrl bedrag, dat aan die scholen per les
uur is betaald ; 2°. het niet a lleen logisch, maar 
ook geheel in overeenstemming met het stelsel 
van de Lager-Onderwijswet ten aanzien van 
d e uitkeeringen uit de openbare kassen aap_ de 
schoolbesturen is, dat voor h et aantal te ver
goeden uren vakonderwijs niet meer wordt 
t '3rugbetaald dan door de schoolbesturen daar
voor werkelijk is uitgegeven ; dat immers zoo
wel ten aanzien van alle overige exploitatie
kosten, als t en aanzien van de jaarwedden der 
klasse-onderwijzers en de stichtingskosten der 
bijzondere scholen hetzelfde beginsel geldt 
nam-lijk dat de door de schoolbesturen gedane 
uitgaven binnen zekere grenzen, worden terug
b etaald, doch nergens sprake is van ecne uit
keering, onafhankelijk van de werkelijke uit
gaven ; dat, werd ten aanzien van het vak
onderwijs anders gehandeld, dat zou kunnen 
leiden tot gevolgen, welke klaarblijkelijk in 
strijd zouden zijn met de wet ; dat dan immers 
in het onderhavige geval de opvatting van Ge<!. 
Staten ten gevolge heeft, dat het schoolbestuur 
niet slechts de 874 lesuren vergoed krijgt, 
waarop het volgens de wet recht heeft; dat het 
toch voor f 2050 volgens zijn eigen opgave 
1812 uren vakonderwijs h eeft doen geven : dat 
d e f 2010.20, welke Ged. Staten aan het school
b estuur toekennen, dus nagenoeg voldoende 
zijn, om die 1812 uur te vergoeden ; d:tt het 
echter slechts eene vergoeding voor ten hoog te 
874 uur mag ontvangen en dus een veelgrooter 
aantal lesuren vergoed krijgt, dan de wet toe
laat ; dat het geval zich kan voordoen en zich 
inderdaad ook heeft voorgedaan, dat een school
b estuur voor zijn vakonderwijs belangrijk min
der dan het aldus berekende bedrag heeft uit
gegeven ; dat dan volgens de opvatting van 
Ged. Staten, gelijk die uit de beslissing van dit 
college moet worden afgeleid, dat schoolbe
stuur desniettemin aanspraak zou hebl,en op 
eene uitkeering van eenzelfde bedrag als de 
gemeente voor dat aautal lesuren heeft uitge
geven ; dat het dus een zeker bedrag zou over
houden, niet voor het vakonderwijs besteed en 
beschikbaar voor allerlei andere uitgaven, welke 
d e gemeente echter niet behoeft te vergoeden 
en zelfs niet mag vergoeden ; dat het toch 
duidelijk is, dat zulks volkomen in strijd met 
d e wet zou zijn ; 

dat het schoolbestuur in zijn b eroepschrift 
0 pmerkt, dat het als eerste bezwaar aanvoert, 

dat Ged. Staten bij hun bestreden besluit wel 
terecht verwerpen de door den Raad toege
paste berekening van wat aan het schoolbe
stuur per lesuur moet worden vergoed, maar 
ten onrechte als maatstaf nemen het gemiddelde 
b edrag hetwelk de gemeente voor haar vak
onderwijzers heeft uitgegeven ; dat z. i. art. 101, 

· lid 9 moet worden uitgelegd in den volgenden, 
ook door den Onderwijsraad voorgestanen zin, 
dat, wanneer eene gemeente bij verordening 
of raadsbesluit de salarissen voor verschillende 
categorieën van vakonderwijzers heeft vastge
steld, de vakonderwijzers van de bijzondere 
scholen van de overeenkomstige categorie, over
eenkomstig die verordening voor vergoeding 
behooren in aanmerkfog te komeft ; dat, indien 
de gemeente geen vakonderwijzers heeft, be
hoorende tot de categorie, die aan een bijzondere 
school werkzaam zijn, dan de eenige mogelijk
heid is, om het gemiddelde te nemen van het 
totaal bedrag, dat vo r de gezamenlijke vak
onderwijzers in de gemeente wordt betaald ; 
dat het t er ondersteuning van zjjn standpunt 
er op wijst, dat art. 101, lid 9, der Lager-Onder
wijswet 1920 niet spreekt over vergoeding van 
"eenzelfde bedrag, als de gemeent e voor haar 
vakonderwijzers per lesuur heeft uitgegeven", 
maar over vergoeding van "eenzelfde bedrag per 
lesuur, als de gemeente voor hare vakonder
wijzers heeft uitgegeven", zoodat de woorden 
"per lesuur" allereerst slaan op de ver~ueding 
en slechts in verwijderd verband op de mtgaven 
der gemeente voor hare vakonderwijzers ; dat 
voorts art. 101, lid 9, der Lager- Onderwijswet 
1920 niet gewaagt van "hetzelfde bedrag", maar 
van "eenzelfde bedrag", zoodat de wet, wel
licht zelfs opzettelijk, alle ruimte laat voor de 
meest rationcele toepassing, op dit stuk, van 
het beginsel der finan~ieele gelijkstelling, welke 
meest rationeele toepassing opgesloten ligt in 
het door den Ond erwijsraad voorgestane sys
t eèm ; dat het als tweede bezwaar t egen de 
be~lissing van Ged. Staten aam oert, dat zijn 
school zonder meer wordt beschouwd als eene 
overoenkom~tige school in den zin der wet van 
de openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs ; dat zijn school bestaat uit twee afdeelingen, 
waarvan één met zes en één met zeven klassen 
en het nu toch niet opgaat, deze dertien-klassige 
school te noemen de "overeenkomstige" school 
van de zes- en zevenklassige openbare scholen ; 
dat eene dergelijke opvatting, als de gemeente 
Amsterdam huldigt, niet alleen geweld doet aan 
de beteekenis van het woord "overeenkomstig" 
- waaraan allerminst afdoet de verwijzing in 
art. 101, lid 9, naar art. 3, tweede en vierde lid 
der wet, vermits deze verwijzing geenszins de 
algeheele begrenzing van het begrip "overeen
komstig" inhoudt, doch slechts een deel daar
van (er wordt dan ook niet verwezen naar 
a-rt. 3, lid 1, sub a, en c, maar naar art. 3, lid 2 
en 4, dat wel spreekt van scholen m et bepaalde 
aantallen leerjaren doch niets bevat omtrent 
het aantal klassen) - maar t evens tot grove 
onbillijklieden leidt, omdat tengevolge daarvan 
ter zake van vakonderwijs eene bijzondere 
dubbele school maximaal slechts vergoed zou 
kunnen krijgen het gemiddeld aantal lesuren 
der enkelvoudige openbare scholen; dat men 
ook taalkundig een dubbele school allerminst 
de overeenkomstige kan noemen van een enkele 
school; dat naar zijne meening een dertien-
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klassige bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs de overeenkomstige is van een der
t ienklassige openbare school voor gewoon lager 
onderwijs óf wel voor haar ééne afdeeling de 
overeenkomstige is van eene openbare zes
klassige en voor haar andere afdeeling de over
eenkomstige van eene openbare zcvenklassige 
school ; dat aan den appellant mitsdien over 
1923 maximaal niet moeten worden vergoed 
874 uren (hetgeen het gemiddelde is van "de" 
openbara scholen voor gewoon lager onderwijs), 
m aar h e t gemidde lde aanta l uren d er zesklas
sige openbare scholen eenerzijds - voor wat 
betreft haar zesklassige afdeeling - en het 
gemiddeld aantal uren der zevenklassige open
b are scholen andernijds - voor wa t b treft haar 
zevenklassige afdeeling ; 

0. t en aanzien van de b ezwa ren van den 
R aad van Amsterdam, da t art . 101, lid 9, 
der Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat, 
indien de gemeente ten behoeve van een of 
m eer openba re scholen vakonderwijzers heeft 
aangesteld, zij jaarlijks aan de bijzondere school
b esturen, die ook vakonderwijzers hebben aan
gest eld eenzelfde bedrag per lesuu r vergoedt, 
als de gemeente voor haar vakonderwijzers h eeft 
uitgegeven; dat blijkens de overgelegde ambts
b erichten de gemeente Amsterdam voor haar 
vakonderwijzers in 1923 f 2.30 per lesuu r heeft 
uitgegeven ; dat voor ts de tweede alinea van 
lid 9 van a rt. 101 der L ager-Onderwijswet 1920 
b epaalt, dat de vergoeding niet voor een grooter 
aan tal lesuren t oegekend wordt dan waarvoor 
aan de, naar de onderscheidingen van art. 3, 
t weede en vierde lid, overeenkomstige open bare 
school in het onmiddellijk voorafgaande kalen
d erj aar, vakonderwijzers werkzaam zijn ge
weest , t erwijl indien aan meer dan één over
eenkomstige openbare school vakonderwij zers 
werkzaam zijn, de vergoeding wordt toegekend 
voor t en hoogste het ~emiddeld aantal lesuren, 
dat in het onmiddelliJk voorafgaande kalender
j aar, aan die scholen door vakonderwijzers werd 
les gegeven ; dat blijkens de overgelegde ambts
b ericht enaan de hierbedoelde overeenkomstige 
o penbare scholen t e Amsterdam in 1922 het 
gemiddeld aantal lesuren 874 bedroeg ; dat Ged. 
S taten dus bij hun bestreden besluit terecht de 
vergoeding hebben bepaald op 874 X f 2.30 = 
f 2010.20; dat weliswaar de aan een school
b estuur krachtens art. 101, lid 9, toe te kennen 
vergoeding het totaal bedrag der door het 
schoolbestuur ter zake gemaakt e kost en niet 
b ehoort t e overschrijden , daar deze wet sbepaling 
uitdrukkelijk spreekt van "vergoeding" en ook 
overigens aannemelijk is t e achten, dat deze 
b eperking in de strekking der wet ligt, doch 
<lat in dit geval het door het schoo1best uur 
voor vakonderwijzers uitgegeven bedrag grooter 
is dan f 2010.20, zoodat geen vermind ering t ot 
de werkelijk gedane uitgaven behoefde plaats 
t e vinden; 

0 . t en aanzien van het eerst e bezwaar van 
h et schoolbestuur dat , vermits de voornoemde 
b epaling van art. 101, lid 9, sp reekt van een
z elfde bedrag per lesuur, als de gemeente voor 
h aar vakonderwijzers heeft uitgegeven, a ls basis 
van berekening moet worden genomen de 
werkelijk door de gemeent e voor vakonder
wijzers gedane uitgaven, zoodat de door het 
schoolbestuur verdedigde ui t legging in strijd is 
m et de duidelijke woorden der wet ; 

1927 

O. t en aanzien van het tweede bezwaar van 
het schoolbestuur, dat, nu de wet in art. 101, 
lid 9, alinea 2 spreekt van "de naar de onder
scheidingen van art. 3, tweede en vierde lid, 
overeenlrnmstige openbare school" een verder 
gaande onderscheiding naar het aantal klassen 
eener school geen st eun vindt in de bewoor
dingen der wet, t erwijl daarvoor evenmin de 
geschiedenis van het tot st and komen der be
paling daartoe aanleiding geeft ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en v e rstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minist er van Onderwijs, Kunst en en 

"\ó\fet enschapper is belast, enz. (A. B.) 

21 Maart 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
d.d. 20 Juli 1926, 2• afd. n°. 4197 /4263, 
betreffende de begrooting van het St. Eli
sabeths-Gasthuis t e Deventer, voor het 
dienstjaar 1926. S. 57. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw va n 12 
Januari 1927 n°. 2996, Afdeeling Armwezen en 
van Onzen Minister van Financiën van 19 
Januari 1927, n°. 109, afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten ; bet.reffende het besluit van 
Ged. Staten van Ove.rijssel d.d. 20 Juli 1926, 
2de Afd. n°. 4197/4263, houdende: 

1°. gegrondverklaring van het beroep krach
t ens het bepaalde in art. 27, 2dc lid der Armen
wet , ingesteld door het Bestuur van het St. Eli
sabeths-Gasthuis te Deventer t egen het besluit 
van den raad dier gemeente, dd. 30 Maart 1926 
n°. 6/1300, waarbiJ goedkeuring is geweigerd 
van de begrooting van het St. Elisabeths
GMthuis voor het dienstjaar 1926; 

2°. vaststelling van de begrooting onder 1 
bedoeld; 

Overwegende, dat de Raad van de gemeente 
Deventer, bij zijn ingevolge artikel 36, 4• lid, 
der Pensioenwet 1922 vastgesteld besluit van 
28 December 1923, n°. 6/1411, $.Oedgekeurd 
door Ged. Staten van Overijssel bij hunne be
schlk.king van 11 Maart 1924, 2• Afd. n°. 
1506/1545, heeft besloten tot verhaal van 
pensioensbijdragen op de ambtenaren en werk
lieden in dienst van zijne gemeente ; 

dat de R aad, bij zijn besluit van 18 Maart 
1924, n°. 18/1411 , zooals dit gewijzigd is bij zijn 
besluit van 9 December 1924, n°. 42/1411, 
goedgekeurd bij beschikking van Ged. Stat en 
van Overijssel d.d. 3 Maart 1925, n°. 1138/1239, 
zij n besluit van 28 December 1923, n°. 6/1411, 
in dien zin heeft aangevuld, dat onder gemeente
ambtenaren t evens worden verstaan de amb
tenaren bedoeld in art. 4, l, der Pensioenwet 
1922 ; 

dat Burgemeester en Wethouders va n 
Deventer, t er ui tvoering van het R aadsbesluit 
van 18 Maar t 1924 voornoemd, aan de besturen 
der gemeentelijke instellingen, waaronder het 
St. Elisabeths-Gasthuis behoort, hebben opge
dragen, de volgens het R aadsbesluit van 28 
December 1923 n°. 6/1411, t e verhalen pen
sioensbijdragen, op de wedden en loonen der 
ambtenaren en werklieden in t e houden en in 
ontvangst te nemen en dat , daar het Bestuur 
van het St. Elisabeths-Gasthuis weigeracht ig 

11 
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bleef aan deze opdracht te voldoen, Burge
•meester en Wethouders o. m . den Raad hebben 
voorgesteld, zijne goedkeuring te onthouden 
aan de begroot ing van het St. Elisabeths
Gasthuis voor 1926, waarop de korting voor 
pensioen tot uitdrukking diende te komen, 
overeenkoms•ig welk voorstel de Raad bij zijn 
besluit van 30 Maart 1926 heeft besli~t; 

Overwegende, dat het Bestuur van het 
St. Elisabeths-Gasthuis van het Raadsbesluit 
van 30 Maar t, 1926 bij Gedep,i teerde StateD 
van Overijssel in beroep is gekomen en dit be
roep deed ste!men op de volgende gronden ; 

dat het, Raadsbesluit van 28 December 1923, 
n°. 6/1411, niet van toepassing is te achten op 
appellant 's instelling, omdat, al wordt zijn 
persone;el volgens de P ensioenwe t 1922 a ls 
gemeente-ambtenaar beschouwd, hieruit nog 
niet volgt, dat het gemeentebestuur het recht 
zou hebben, hem voor te schrij ven, dat hij 
voor zijn personeel dezelfde bepalingen moet 
volgen, die . het gemeentebestuur voor zijn 
ambtenaren maakt ; 

dat de Pensioenwet 1922 in artilf 38 het 
verhaal van · bijdragen op instellingen, waar
onder het St . Elisabeths-Gasthuis behoort, 
regelt, zoodat de g emeente a lleen van de in
stelling en niet van de ambtenaren de totaal 
der aan het Pensioenfonds verschuldigde bij
dragen kan vorderen, wanneer de gemeente 
deze bijdragen in de kas van bedoeld fonds 
stort; 

dat., waar de pensioensbijdragen door zijne 
instelling zelve aan het Pensioenfonds wordeD 
betaald, er geen enkele reden voor de gemeente 
is, om verhaal van premie op de ambtenaren 
te gelasten ; 

Overwegende, dat Ged. Staten van Overijssel 
het beroep van het bestuur van het St. Elisa
beths-Gasthuis gegrond hebben verklaard en 
de begrooting dier instelling voor het dienstjaar 
1926 hebben vastgesteld, op grond van de 
volgende overwegingen ; 

dat het Raadsbesluit van 18 Maart 1924 
n°. 18/1411, houdende de aanvulling van het 
besluit van 28 December 1923, dat onder 
gemeenteambtenaren tevens zijn t e verstaan 
de ambtenaren, bedoeld in ar tikel 4, 1, der 
P ensioenwet 1922, steunt op ar tikel 36, 4• lid 
dier wet, ingevolge welke bepali_ng o. a . de 
gemeente de volgens het eerste lid van genoemd 
wetsartikel verschuldigde bijdragen, die onder 
a bedoeld, tot t en hoogste 3 percent van den 
pensioensgrondslag, die onder b bedoeld, t ot 
t en hoogste 5 ½ percent van dien grondslag, 
beperkt op den voet van artikel 98, op de 
betrokken ambtenaren kaD verhalen ; 

dat t engevolge van de bij de wet ·van 28 Mei 
1925, Staatsblad n°. 21 6, tot stand gekomen 
wijziging van het eerste lid van artikel 36, 
waarnaar het vierde lid van artikel 36 verwijst , 
onder de volgens het eerste lid verschuldigde 
bijdragen zijn t e verstaan de ingevolge het 
eerste lid van artikel 35 verschuldigde bijdragen, 
derhalve, voor zooveel in dezen van belang, 
de door de gemeente aan het Pensioenfonds 
verschuldigde bijdragen voor de pensioenen der 
ambtenaren in haren dienst en voor de pen
sioenen van de weduwen en weezen dier amb
tenaren; 

dat dan ook, de bij artikel 36, 4• lid der 
Pensioenwet 1922 aan de gemeenten toege-

kende bevoegdheid tot verhaal van pensioens
bijdragen, na de totstandkoming van de wet 
van 28 Mei 1925, S taatsblad 11°. 216, geacht 
moet worden beperkt t e zijn tot de ambtenaren 
in haren dienst en aan de gemeenten mitsdien 
de bevoegdheid moet worden ontzegd, hare 
regeling tot verhaal van pensioensbijdragen op 
de in haren dienst zijnde ambtenaren tevens 
van toepassing te verklaren op de in artikel 4, 
l , der Pensioenwet 1922 bedoelde ambtenaren; 

dat op grond van het vorenstaande de Raad 
van de gemeente Deventer in de omstandigheid, 
dat het Bestuur van het St . Elisabeths-Gasthuis 
weigerachtig is ·gebleven t e voldoen aan de 
door het gemeentebestuur van Deventer gegeven 
opdracht aan het Bestuur voornoemd, om de 
v olgen s h et- Raadsb es luit van 28 D ecembe r 1923, 
n°. 611411, te verhalen bijdragen op de wedden 
en Ioonen der ambtenaren en werklieden in t e 
houden en in ontvangst te nemen, geen aan
leiding had mogen vinden tot het onthouden 
van zijne goedkeuring aan de begrooting voor 
1926, waarop de kor ting voor pensioen met 
voorkomt; 

Overwegende, dat ingevolge art. 35, 1 e lid der 
Pensioenwet 1922, enkele met name genoemde 
lichamen - waaronder de gemeenten doch niet 
de gemeentelijke instellingen - jaarlijks pen
sioensbijdragen verschuldigd zijn voor de in 
hun dienst zij nde ambtenaren en dat krachtens 
het tweede lid van het ar t ikel, zooals da t lid 
luidt ingevolge art ikel XIV der wet van 28 Mei 
1925, S taatshlad n°. 21 6, de ambtenaren der 
gemeentelijke instellingen voor de betaling van 
pensioensbijdragen geacht worden in dienst 
der betrokken gemeenten te zijn ; 

dat alzoo uit het 1 ° en het 2° lid van art. 35, 
beschouwd in onderling verband, voortvloeit, 
dat de gemeente jaarlij ks pensioensbijdragen 
moet betalen, met slechts voor de ambtenaren 
rechtstreeks in haren dienst, doch ook voor de 
ambtenaren der gemeentelijke instellingen; 

dat art. 36, eerste lid het bedrag der bijdragen 
bepaalt en het vierde lid van het artikel regelt 
hoeveel op de bijdragen kan worden verhaald ; 

dat, nu art. 36, 4° lid, voor wat het verhaal 
der verschuldigde bijdragen betreft, wel ver
wijst naar het eerste lid van het artikel en dat 
eerste lid spreekt van de bijdragen verschuldigd 
ingevolge het eerste lid van art. 35, welk lid 
wel spreekt van ambtenaren in dienst van de 
gemeente, doch niet van die in dienst van 
gemeentelijke instellingen ; dat echter zooals 
hiervoren opgemerkt, het tweede lid van arti
kel 35 de ambtenaren in dienst, van gemeente
lijke instellingen in deze gelijk stelt met de 
ambtenaren in rechtstreekschen dienst cier ge
meente; 

dat derhalve de bij ar •. 36, 4• lid, aan de 
gemeenten t oegekende bevoegdheid tot verhaal 
van pensioensbijdragen niet geacht moet worden 
beperkt t e zijn t ot ambtenaren rechtstreeks in 
haren dienst, doch mede tot de ambtenaren 
in dienst van gemeentelijke instellingen, eene 
opvatting, welke wordt bevestigd door het 
bepaalde in art. 38, 3° lid, bepalende, dat de 
gemeentelijke instellingen jaarlijks aan de be
t rokken gemeenten vergoeden de door dezen 
verschuldigde pensioensbijdragen voor de amb
tenaren in dienst der bedoelde instellingen ; 

dat mitsdien, toen Burgemeester en vVet
houders van Deventer de besturen der gemeen-
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tel~jke instellingen, waaronder het St. E lisa
beths-Gasthuis behoort, voorschreven, de vol
gens het Raadsbesluit van 28 December 1923 
te verhalen pensioensbijdragen op de wedden 
en loonen der ambtenaren in dienst van het 
St. Elisabeths-Gasthuis in te houden en in 
ontvangst te nemen en de Raad der gemeente 
Deventer goedkeuring weigerde aan de begroo
ting van het St. Elisabeths-Gasthuis voor het 
dienstjaar 1926, nadat bleek, dat daarop de 
voorgeschreven korting voor pensioen niet tot 
uitdrukking kwam, die beide colleges handelden 
in overeenstemming met de bepalingen der 
Pensioenwet 1922; 

dat dan ook de gronden, waarop Ged. Staten 
van Overijssel doen rusten hun besluit d.d. 
20 J uli 1926, 2de afd., n° . 4197/4263, tot ' ge
grondverklaring van het beroep van het bestuur 
van het St. Elisabeths-Gasthuis en tot vast
stelling van de begrooting dier instelling onjuist 
zijn en in strijd met de Pensioenwet 1922; 

dat deswege dat besluit in strijd is met 
evengcnoemdf) wet ; 

Gelet op artikel 27 der Armenwet en artikel 
153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
22 Februari 1927, n°. 22; 

Gezien het nader raJJport van Onzen Ministey 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 Maart 1927, n°. 440, Afdeeling Armwezen en 
van Onzen .M}nister van .l<'inanciën van 16 Maart 
1927, n°. 70, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van Ged . Staten van 

Overijssel te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw 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. 

's-Gravenhage, den 2lsten Maart 1927. 
WI LHELMINA. 

De Minister van BinnenlandschP. Zaken 
en Landbouw, 

,T. B. KAN. 

De ~Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 4 April 1927.) 

21 .illaart 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 42 der Arnhemsche Verord . Straat
politie, verb;edende andere dan krachtens 
wettelijke bepalingen geoorloofde inzame
lingen van geld te houden, stelt niet den 
eisch, dat de verboden handeling op of aan 
den open baren weg plaats heeft. 

De omstandigheid, dat de bijdragen 
word en gevraagd als eerste contributie 
voor een ~tichting ontneemt aan die han
deling niet het karakter van inzameliPg van 
geld. 

Het zich tot verschillende personen wenden 
om een geldelijke bijdrage levert het houden 
eener inzameling van geld op, ook indien 
op die verzoeken slechts Mne gift is ont
vangen. 

Gemeld artikel is in dien zin te verstaan, 
dat het houden van inzamelingen van geld 
in het algemeen verboden is, doch dit 

verbod uitzondering lijdt ingeval de inza
meling is toegelaten kraohtens eenige wet
telijke regeling, zooals die, welke - gelijk 
de Armenwet in art. 15 en het K. B. van 
22 September 1823 (S. 41) - de toelaat
baarheid van bepaalde verzamelingen af
hankehj k stellen van zekere voorwaarden. 

Dat de verzameling een andere is dan een 
krachtens wettelijke bepalingen geoorloofde 
is niet een bestanddeel vn,n het strafbare 
feit. (Ald~ts stilzwi,_igend de H.R. in afwijking 
van de Ooncl. 0 . . il'I.) 

(Verord. Straatpolitie Arnhem art. 42, Armen
wet art. 15.) 

Mra. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. F eith, Ort en Tav\'rnc. 

A. J. M ., requirante van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Arnhem van 
den zevenden December 1926, waarbij zij in 
hooger beroep, na vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht aldaar van 6 October 
1926, ter zake van het: ,,te Arnhem een andere 
dan krachtens wettelijke bepalingen geoor
loofde inzameling van geld houden", mot toe
passing der artt. 3, 42 en 63 der Verordening 
op de Straatpolitie in de gemeente Arnhem 
n°. 1048, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijftien gulden en eene ver
vangende hechtenis van vijftien dagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr . 
Besier. 

Bij hat bestreden vonnis is bewezen ver
klaard, dat verdachta op of omstreeks 27 April 
1926 te Arnhem aan perceel Zijpendaalschen
weg n°. 8 en aan perceel Sonsbeekweg n°. 30 
geld heeft ingezameld ten behoeve van de ~tich
ting "R. e. W." te Dieren, zulks zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Arnhem. 

De Rechtbank zag hierin de overtreding van 
art. 42 der Verordening op de Straatpolitie der 
gemeente Arnhem, luidende : ,,Het is verboden 
anders dan krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde inzamelingen van geld te houden" 
en veroordeelde verdachte deswege. 

Deze voert thans bij memorie twee middelen 
van cassatie aan : 

"Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt. 261, 348, 349, 350, 351, 352, 358, 
359, 398, 415, 422, 423 en 425 juncto de artt. 
339, 340, 341, 342 en 344 allen van het Wetboek 
van Strafvordering en van art. 135 der Ge
meentewet, door als bewezen aan te nemen dat 
verdachte (requirante) als colportrice voor de 
stichting R. e. W. aan de getuigen Mevr. Z. 
en Mevr. L. een bijdrage voor die stichting heeft 
gevraagd en dus een ongeoorloofde geldinza
meling heeft gehouden, terwijl uit de verklaring 
van verdachte blijkt, dat zij erkend heeft te 
hebben ·gevraagd, of die dames contribuanten 
wenschten te worden, en uit de getuigenver
klaringen blijkt, dat mebr. Z. f 0.50 heeft be
taald tegen afgifte van ~ene contributie-kwi
tantie, en Mevr. L. niets heeft betaald. 

2°. ,,Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt. 261, 348, 349, 350, 351, 3ó2, 358, 
359, 398, 415, 422, 423 en 425 Sv. en de artt 
3, 42 en 61 der Verordening op deStraat-politi~ 

11* 
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in de gemeente Arnhem n°. 1048, in verband 
met art. 15 der Armenwet, het K. B. van 22 
September 1823, S. 41 en art. 135 en 161 der 
Gemeentewet, door dat de Rechtbank, hoewel 
vernietigende het vonnis van den Kantonrechter, 
verdachte schuldig heeft verklaard aan het 
haar telastegelegde feit, dit feit heeft strafbaar 
verklaard en haar deswege heeft veroordeeld, 
op de naar de meening van requirante onjuiste 
overwegingen, dat met die woorden " Wettelijke 
bepalingen" gedoeld wordt op art . 15 der Armen
wet en het K. B. van 22 September 1923, S. 41 
en derhalve voor deze inzameling de vergunning 
van B. en W. der Gemeente Arnhem was noodig 
geweest, alsmede dat hoewel de gevraagde 
bijdrage contributie werd .g,moemd, de han
deling van verdachte toch geldinzameling 
was· 

zulks alles niettegenstaande na.ar de meening 
van req uirante de bewoordingen van art. 42 
der politieverordening deze uitlegging niet toe
laten, en dit artikel dus niet toepasselijk is', 
terwijl de R echtbank door eigen waarneming 
en bezichtiging van het ter terechtzitting aan
wezige kwitantieboekje had kunnen zien, dat 
dit niet bestemd was voor güten maar vuor 
jaarlijksche contributie". 

Deze reeds uitvoerige middelen zijn nog zeer 
uitvoerig toegelicht. Bij die toelichting zijn een 
aantal grieven te berde gebracht, zonder dat 
de onderscheiding tusschen de twee middelen 
zuiver in acht genomen is. Ik meen daarom 
beter te doen door de middelen, zooa.ls zij zijn 
geformuleerd, te laten rusten, doch de in de 
toelichting aangevoerde grieven één voor één 
te behandelen. 

Ik ontmoet dan eerst de grief, dat de Recht
bank geen enkel feit en geen enkele omstandig
heid heeft aangevoerd, waaruit blijken zou, 
dat de z.g.n. inzameling aan den openbaren 
weg is geschied. Dit behoefde ook niet te blijken, 
omdat het niet was telastegelegd ; het behoefde 
niet te worden telastegelegd omdat de Veror
dening in art. 42 hiervan niet gewaagt en deze 
behoefde hiervan niet te gewagen, omdat ook 
het houden van een inzameling van geld, welke 
niet aan den openbaren weg of zelfs in het 
geheel niet in het openbaar geschiedt, de huis
houding der gemeente kan geacht worden te 
betreffen. 

De tweede grief is, dat het bewijsmateriaal 
ontbreekt, waaruit de Rechtbank zou hebben 
kunnen afleiden, dat er een inzameling van geld 
plaats had. 

Blijkens het vonnis is door verdachte en de 
gehoorde getuigen onder meer verklaard : 

door verdachte : dat zij gevraagd heeft, of de 
dames Z. en L. bereid waren contribuanten 
van de stichting, ,,R. e. W. " te worden en 
daarvoor een bijdrage te geven; 

door getuige W. H., vrouw van J. Z. : dat 
verdachte haar heeft gevraagd, of zij wilde bij
dragen voor een inrichting te Dieren voor be
hoeftige zwakken : 

door getuige N. H., echtgenoote van Dr. M. S. 
L., dat hare dienstbode haar mededeelde, dat 
er een juffrouw aan de deur stond, die gevraagd 
had, of getuige voor een inrichting te Dieren 
voor behoeftige zwakken wilde bijdragen. 

Het komt mij voor, dat de R echtbank hieruit 
heeft kunnen afleiden, dat de verdachte een 
inzameling van geld hield. Dat zij daarbij ge-

bruik maakte van wat nog voor eenige weken 
als .?en verklaring van hooren zeggen werd 
gewraakt, kan ik met stilzwijgen voorbijgaan. 
Dit is dan ook niet de grief der verdachte, doch 
wel dat de Rechtbank geen gewicht heeft ge
hecht- aan de omstandigheid, dat de verdachte 
contribuanten aanwierf en slechts de eerste 
contributie vroeg, terwijl de Rechtbank dan 
ook aan het overgelegde contributie-coupon
boekje, waaruit bij betaling de kwitantie werd 
gflscheurd, geen aandacht heeft geschonken. 

De Rechtbank overwoog hieromtrent : ,,dat 
het feit, dat de gevraagde bijdrage contributie 
werd genoemd, aan hetgeen door verdachte 
werd verricht, niet het karakter van geldin
zameling ontnam." Hiermede kan ik mij zeer 
goed vereenigen. De Rechtbank is blijkbaar 
van oordeel geweest, dat verdachte in elk geval 
om bijdragen vroeg om die, zoo mogelijk, tege
lijkertijd te ontvangen en dat het er nu niet toe 
deed, of de verleening eener bijdrage slechts 
voor eens gold, of ook nog voor meer malen bond. 
Dit was geheel juist: noch de Verordening, noch 
de telastelegging eischen meer dan inzameling 
van geld. 

Voorts laat de wet den rechter geheel _vrij 
in het niet aanvaarden van hem voorgelegde 
bewijsmiddelen, zoodat hij ook niet verplicht 
was aandacht te schenken aan het coupon
boekje. 

Voorts voert de verdachte nog aan, dat hier 
geen inzameling is gehouden, daar het bewijs
materiaal slechts betrekking heeft op één güt, 
ontvangen van de getuige Mevr. Z., terwijl de 
andere getuige haar met leege handen heeft 
laten vertrekken. Toegegeven kan worden, dat 
het houden van een inzameling van geld een 
collectief delict is en dus meer dan één hande
ling vereiséht is om het in het leven te roepen. 
Doch niet elke dier handelingen behoeft met 
succes bekroond te worden : het houden van 
een inzameling van geld bestaat in het aan ver
schillende personen vragen van geld en dit 
ontvangen van die hunner die genegen zijn 
wat te geven. 

Eindelijk betoogt verdachte nog, dat art. 42 
der Arnhemsche Alg. Pol. Verordening geen zin 
heeft, omdat er geen wettelijke bepalingen be
staan, krachtens welke geldinzamelingen ge
oorloofd zijn, doch slechts wettelijke bepalingen, 
welke zulke inzamelingen aan beperkende voor
waarden binden, terwijl alle andere $eldin
zamelingen geoorloofd zijn. Het komt miJ voor, 
dat art. 42 zeer goed zoo kan worden opgevat, 
dat het eenige beteekenis heeft en dat deze op
vatting dan de voorkeur zal verdienen. Terecht 
overweegt de Rechtbank, dat met de krachtens 
wettelijke bepalingen geoorloofde inzamelingen 
ken) ijk worden bedoeld de inzamelingen, ge
hou len krachtens art. 15 der Armenwet ten 
bahoeve van instellingen van weldadigheid of 
krachtens K . B. van 22 September 1823, S. 41 
ter leniging van rampen en ongelukken. Deze 
wettelijke voorschriften mogen dan niet in
zamelingen van deze streklüngen bepaaldelijk 
geoorloofd verklaren, dit neemt niet weg, dat 
in de daar gestelde beperkende voorwaarden 
ligt opgesloten, dat voldoening daaraan de in
zamelingen geoorloofd maakt en dan is het 
duidelijk dat art. 14 der Verordening andere 
dan zulke inzamelingen verbiedt. 

Acht ik derhalve alle aangevoerde grieven 
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ongegrond, toch ka.n ik mij met het bestreden 
vonnis niet vereenigen. . 

Art. 42 der Verordening verbiedt slechts 
andere dan krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde inzamelingen van geld, dus - in
dien mijn bovenstaand betoog juist is - andere 
inzamelingen van geld dan t en behoeve van 
instellingen van weldadigheid en waarvan t en 
minste drie maal 24 uren te voren schriftelijk 
kennis is gegeven aan B. en W., of die door 
erkende godsdienstige of liefdadige instellingen 
gaschieden op gezette tijden of in geval van 
buitengewone rampen of omstandigheden inge
volge de bij de inwerkingtreding van genoemd 
K. B. bestaande plaatselijke reglementen of 
gebruiken. Dat de hie'.r gehouden inzameling 
een andere was dan een aldus stilzwijgend ge
oorloofd verklaarde, is echter niet telastegelegd. 
Met name is onder meer niet telastegelegd - en 
veel minder bewezen - dat de stichting "Rust 
een weinig" niet was een instelling van wel
dadigheid, noch een erkende godsdienstige of 
liefdadige instelling. 

Het telastegelegde valt dus niet onder het 
verbod van art. 42 der Verordening en daar 
het ook niet elders strafbaar is gesteld, bad de 
verdachte van alle rechtsvervolging ontslagen 
moeten zijn. 

Ik concludeer dan ook, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd, voorzoover daar
bij het bewezen verklaarde feit strafbaar en de 
verdachte deswege strafbaar zijn verklaard, 
aan dat feit een benaming is gegeven en aan 
verdachte deswege straf is opgelegd, en dat zij 
te dier zake alsnog van alle rechtsvervolging za,l 
worden ontslagen. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op de middelen van cassatie door de 

requirante voorgesteld bij schriftuur: (zie 
Concl. 0. M.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clu ie, daartoe strekkende, dat enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste der 
requirante, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, is bewezen verklaard, (zie Concl. 
0. M.}; 

0. dat deze bawazenverklaring steunt op de 
door de requirante ter terechtzitting gedane 
opgave : dat zij den 27sten April 1926 zich in 
hare functie van colportrice voor de stichting 
"R. e. W." te Dieren, gemeente Rheden, heeft 
vervoegd aan de te Arnhem en den Zijpendaal
schenweg en Sonsbeekweg gelegen woningen, 
bewoond door de dames Mevr. Z. en Mevr. L., 
aan welke perceelen zij gevraagd heeft, of die 
dames bereid waren contribuanten van die 
stichting te worden en daarvoor een bijdrage 
te geven : dat zij van Mevr. Z. f 0.50 heeft ont
vangen, waarvoor zij deze een coupon uit een 
contributie-couponboekje ter hand heeft ge
steld, terwij l zij van Mavr. L. geen geld heeft 
ontvangen; dat zij van Burgemeester en Wet
houders van Arnhem geen vergunning bad om 
geld te mogen inzamelen, - en op de ver
klaringen der getuigen W. H., huisvrouw Z. 
en N. H., huisvrouw L., de voornoemde opgave 
in hoofdzaak bevestigende : - terwijl met be
t rekking tot de strafbaarheid van het aldus 

bewezenverklaarde door de Rechtbank werd 
overwogen: 

,, dat bij art.42 der verordening op de Straa~
politie in de gemeente Arnhem n°. 1048 1s 
verboden andere dan krachtens wettelijke be
palingen geoorloofde inzamelingen van geld te 
houdén, welke bepaling volgens art. 3 dier ver
ordening niet van toepassing is op hem; die 
handelt met vergunning van Burgemeester en 
Wethouders ; 

dat met de krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde inzamelingen kennelijk worden 
bedoeld de inzamelingen, gehouden krachtens 
art . 15 der Armenwet ten behoeve van instel
lingen van weldadigheid of krachtens K. B. 
van 22 September 1823, S. 41 ter leniging van 
rampen en ongelukken ; 

dat het laatste geval zich hier niet voordoet 
en blijkens de verklaring van Burgemeester en 
Wethouders van Rheden de stichting "R. e. W." 
niet voorkomt op de lijst van instellingen van 
weldadigheid, zoodat, wanneer vaststaat, dat 
ten behoeve dier stichting zonder vergunning 
van Burgemeester en W ethouders van Arnhem 
in deze gemeente een inzameling van geld is 
gehouden, het genoemd art. 42 der verordening 
toepasselijk is ; 

dat uit de feiten en omstandigheden, in b oven
gènoemde als bewijsmiddelen gebezigde ver- · 
klai.i,ngen van de verdachte en de getuigen ver
meld, blijkt, dat verdachte als colportrice voor 
die stichting aan de bij dagvaarding genoemde 
perceelen onder aanbiedinir van een contri
butie-couponboekje een bijdrage voor die 
stichting heeft gevraagd ; 

dat het feit , dat de gevraagde bijdrage con
tributie werd genoemd, aan hetgeen door ver
dachte werd verricht niet het karakter van 
geldinzameling ontnam ; 

dat blijkens de verklaring van Burgemeester 
en Wethouders van Arnhem voor het houden 
dezer inzameling geen vergunning is verleend" ; 

0. dat ter ondersteuning der voorgestelde 
middelen is aangevoerd : 

a. dat uit de in het vonnis opgenomen be
wijsmiddelen niet valt af te leiden, gelijk voor 
de toepasselijkverklaring van art. 42 vereischt 
wordt, dat de inzameling van geld aan den 
openbaren weg is geschied; 

b. dat het in ontvangst nemen van geldelijke 
bijdragen voor de st-ichting "R. e. W." van 
personen, die zich bereid verklaarden contri
buant-en dier stichting te worden, tegen afgifte 
van een coupon uit een contributie-coupon
boekje, niet als het houden eener inzameling 
van geld is aan te merken ; 

c. dat zoodanige inzameling ten deze ook 
niet is gehouden, wijl requirante van slechts 
één persoon geld heeft ontvangen ; 

d. dat, .- waar zoowel de Armenwet als het 
K . B. van 22 September 1823, S. 41 ter leniging 
van rampen en ongelukken het houden van 
bepaalde inzamelingen enkel aan beperkende 
bepalingen binden en zich, evenmin als eenig 
ander wettelijk voorschrifi over het a.l dan 
niet geoorloofde van inzamelingen van geld 
in het algemeen uitlaten, het houden daarvan 
krachtens wettelijke bepalingen niet verboden 
en dus geoorloofd is, zoodat het toegepaste 
artikel praktisch krachteloos is ; 

0. dienaangaande : 
ad a. : dat, - al moge art. 42 der Arnhemsclie 
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Verordening op de Straatpolitie geplaatst · zijn 
in de afdeelingen "Bepalingen in het belang 
van de orde op den openbaren weg", - dit 
voorschrift, in tegenstelling tot de meeste andere 
in die afdeeling voorkomende, niet den eisch 
stelt, dat de daarbij verboden handeling op 
of aan den openbaren weg heeft plaats gehad, 
en voorzegde omstandigheid t en deze dus 
noch telastegelegd noch bewezen behoefde t e 
worden; 

ad b. : dat de Rechtbank reeds uit het t en 
processe gebleken feit, dat requirante aan ver
schillende personen om een bijdrage voor de 
stichting "Rust een weinig" heeft gevraagd, 
heeft kunnen afleiden, da t zij eene "inzameling 
van geld" heeft gehouden, t erwijl de omstan
digheid, dat zij die bijdragen als eerste contri
butie voor gemeld doel vroeg en bij het ont
vangen van het geld een coupon uit een contri
butie-couponboekje scheurde en als quitantie 
afgaf, aan die handeling voormeld karakter 
niet vermocht te ontnemen ; 

ad c. : dat ook de omst andigheid , dat re
quirante op hare verschillende verzoeken slechts 
aan ééne woning een gift ont ving, t en deze niet 
afdoet, daar reeds het zich t ot verschillende 
personen om een geldelijke bijdrage wenden in 
den zin van meergemeld art. 42, overeenkom
stig het spraakgebruik, het " houden eener in-
zameling van geld" oplevert ; • 

en ad d. : dat het toegepaste art. 42 in dezen 
zin is te verstaan, dat het houden van inzame
lingen van geld in de gemeente Arnhem in het 
algemeen verboden is, doch dit verbod uit
zondering lijdt, in geval de inzameling krach
tens eenige wettelijke regeling is toegelaten ; 

dat onder de hier bedoelde regelingen ook 
die zijn te begrijpen, welke, gelijk de Armenwet 
in art. 15 en het K. B. van 22 September 1823, 
S. 41 - zij het al niet mat dezelfde woorden -
de toelaatbaarheid van bepaalde inzamelingen 
van de nakoming der in die regelingen vervatte 
voorwaarden afhankelijk stellen ; 

dat uit een en ander de onjuistheid volgt van 
requirante's opvatting, dat all9 in voorzegde 
regelingen niet begrepen inza melingen - als 
niet verboden - krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofd zouden zijn en als zou art. 42 prak
tisch niet uitvoerbaar zijn ; 

0. dat de beide middelen derhalve zijn on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

21 Maart 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De rechter kan aannemen, dat de gele
genheid tot dansen is gegeven aan het 
publiek, wanneer worden toegelaten per
sonen, die zich t e voren t egen betaling van 
een diploma en van een ent reebewijs hebben 
voorzien en dat dit diplom A. wordt uitge
reikt aan ieder, die daart oe zijn n aam en 
adres opgeeft . Hiertegen doet n iet af, dat 
dit diploma tevens dient als bewijs van 
verkregen lidmaats~hap eener dansclub. 

Concl. 0 . .il1. hieromtrent : Onbekendheid 
met de norm of met haar juiste vertolking 
sluit de strafbaarheid van den verdachte 
niet uit. 

(Alg. Pol.-Verord. Amsterdam art. 265,Sr.artt. 
37-44.) 

Mrs . Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jbr. F eith, Ort en Taverne. 

G. G. R., r equirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van rle Arr.
R echtbank t e Amsterrlam van den dertigst;en 
November 1926, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht aldaar van den 8sten Juni 1926, 
wegens te Amsterdam in de huizen, in art. 254 
der Algemeene Politieverordening dier ~emeente 
vermeld, voor het publiek gelegenheid geven 
tot dansen, met t oepassing van de artt. 254, 
265 en 270 der Algemeene P olitieverordening 
van Amsterdam, 23 van het Wetboek van 
Strafrecht, is veroordeeld tot eene geldboete 
van drie gulden en eene vervangende hechtenis 
van één dag (gepleit door Mr. Staal, Advocaat 
t e Amsterdam). . 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgest eld bij pleidooi: 
1°. Schending van de artt. 348, 350, 351, 

359, 423, 425 Sv nieuw, 9 der Grondwet, 1607 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 13 der Wet 
vereeniging en vergadering 1855, S. 32, 254, 
265 en 270 der Algemeene Politiaverordening 
van Amst,erdam, door bewezen t e verklaren, 
dat requirant voor het publiek gelegenheid 
heeft gegeven ·t ot dansen, zulks t erwjjl uit het 
vonnis blijkt , dat gelegenheid tot dansen is 
gegeven uitsluitend aan de leden der vereeni
ging "Kunst Verheft" en de bijeenkomst alleen 
voor leden dier vereeniging toegankelijk was, 
- op den onjuisten grond, dat ieder wille
keurig persoon zich een bewijs van lidmaat
schap dier veret"niging kon verwerven zoodat 
de uitreiking niet geschiedrle om personen te 
weren, - ofschoon een bijeenkomst, die uit
sluitend door de leden eener vereeniging kan 
worden bezocht, niet voor het publiek toeganke
ljik is en de wet de leden uitdrukkelijk vrijlaat in 
het vaststellen van hun onderlinge verhouding; 

2°. Schending van de artt. 350, 351, 359, 
423, 425 Sv., 1 en 23 Sr., 254, 265, 270 der 
Alg. Pol.-Verord. van Amsterdam, door het 
den requirant t elast egelegde bewezen te ver
klaren en hem deswege st.raf op t e leggen, zulks 
t erwijl de Rechtbank vaststelt, dat de politio
neele autoriteit en te Amsterdam gevallen als- de 
onderhavige steeds hebben toegelaten en dat 
het f€it in een " overgangstijd" is gepleegd, -
en deze overweging, waaruit blijkt, dat cl~ re
quirant door toedoen van de politioneele auto
riteiten onbekend was met het ongeoorloofde 
van het gepleegde feit en op goede gronden het 
geoorloofd zijn er van mocht aannemen, niet 
had moet en leiden t ot het opleggen van een 
lichte straf, maar tot vrijspraak op grond van 
gebleken afwezigheid van alle schuld; · 

Gehoord den Advocaat-Generaa.I Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, daartoe strekkende dat enz. ; 

0. dat het beroep in cassatie, voor zooveel 
gericht t egen de gegeven vrijspraak, niet ont
v:ankelijk is ; 

0. voor het overige, dat bij het bestreden 
vonnis van het den requirant bij de inkidencle 
dagvaarding telastegelegde, met qualifiPatie en 
strafopleggin!:\ als voorzegd, bewezen is ver
klaard, dat hij te Amsterdam op 21 Maart 1926 
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des namiddags omstreeks t e 3 uur in een door 
hem gehouden huis als bedoeld in art . 254 van 
de Alg. Pol.-Verord. van de gemeente Am
sterdam, dat in perceel 1 • van Swindenstraat 127 
gevestigd was, gelegenheid heeft gegeven t ot 
dansen, t erwijl dat niet plaat s had in een be
sloten partij, da1tr onder andere aan H. Fabar, 
die da1tr als vreemde kwam, toegang werd ver
leend; 

dat de R echtbank daarbij het namens den 
requirant gevoerde verweer, dat , - waar aan 
binnenkomende personen een bewijs van lid
maatschap der vereenig,ng " Kunst verheft" 
werd uitgereikt, het dansen in besloten partij 
heeft plaats gehad, daar in het _ begrip " be
sloten partij " ligt opgesloten, dat men niet 
ieder willekeurig persoon t ot die partij t oelaat, 
maar alleen personen of cat egorieën van per
sonen, aan wie men boven andere om bepaalde 
redenen voorkeur geeft, - ongegrond heeft 
geoordeeld, wijl "uit den (in het vonnis opge
nomen) inhoud der gebezigde bewijsmiddelen 
is geblekan, dat ieder willekeurig persoon, die 
binnentrad, zich zulk een diploma (bewij s van 
lidmaatschap) kon verwerven, zoodat de uit
reiking van dit diploma in het onderhavige geval 
niet diende om personen t e weren (en) dit uit
reiken v1tn een diploma derhalve de gehoude.n 
partij niet t ot een beslot en partij heeft ge
maakt"; 

dat de R acçtbank voorts, met betrekking 
tot de op te l~ggen straf, overwoog : 

,. dat uit de verklaring van getuige de Wit, 
dat de poli.tie sinds Maart 1926 strenger in ge
vallen als het onderhavige is gaan toezien, en 
uit de verklaring van verdachte, dat hij hier
over te voren niet lastig gevallen was, blijkt, 
dat het telastegelegde feit in een overgangstijd 
i s gepleegd en de R echtbank daarom (de voor
melde) lichte straf oplegt " ; 

0 . aangaande het eerpte middel : 
dat art . 265 der toegepast e verordening, voor 

zoover ten deze van belang, verbiedt : ,, in de 
huizen, in art. 254 vermeld, voor het publiek 
gelegenheid tot dansen t e geven", - t erwijl 
ar t. 254 de navolgende opsomming behelst : ,,een 
logement, herberg, slaapstede, koffi ehuis, bier
huis, rest aurant , schg,ftkelder, eier, visch- of 
zuurhuis, t apperij . kroeg of eenig huis, waar 
men, hetzij voor het publiek, het zij voor be
sloten gezelschappen. hetzij uitsluitend voor de 
leden van een societ eit gelagen zet " , en art. 270 
op overtreding van meergemeld verbod een 
straf van hechtenis of geldboete stelt ; 

dat de in het vonnis opgenomen b swijsmid
delen, onder mser inhouden, dat r eq uirant op 
21 Maart 1926 in de door hem gehouden, b ij 
dagvaarding omschreven zaal aan personen 
gelegenheid tot dansen heeft gegsven ; dat 
ingevolge een door hem met de dansclub "Kunst 
verheft" getroffen regeling t ot deze bijeenkomst 
werden t oegelaten personen, die zich te voren 
aan den ingang der zaal, t egen betaling, van 
een diploma en van een entreebewijs hadden 
voorzien, en dat dit diploma werd u itgereikt 
aan een ieder, die daartoe zijn naam en adres 
opgaf; 

dat de R echtbank uit deze feiten heeft kun
nen afleiden, dat de bij dagvaarding bedoelde 
gelegenheid tot dansen niet in een besloten 
pa rtij is gegeven, doch aan het publiek, - im
mers aan ieder, die zich in voege als voormeld 

tegen betaling van een diploma en van een 
entreebe,vijs had voorzien, - en hiertegen niet 
afdoet , dat meergemeld diploma tevens diende 
als bewijs van verkregen lidmaatschap der 
vereenigir1g "Kunst verheft" met welke re
quirant de voorzegde regeling had getroffen; 

dat het middel derhalve is ongegrond ; 
0 . t en aanzien van het tweede middel : 
dat, blijkens de vooraangehaalde overweging, 

de R echtbank als redenen, waarom zij meende 
met de oplegging eener lichte straf t e kunnen 
volstaan, slechts opgaf, dat de politie sinds 
Maart 1926 strenger is gaan toezien en dat het 
t elast egelegde feit in een overgangstijdperk is 
gepleegd ; 

dat de bewering, dat "de polit ioneelA auto
riteiten" t e Amsterdam gevallen als het onder
havige " steeds hebben toegelaten" , derhalve 
in het bestreden vonnis geen steun vindt en, 
evenals de in het middel daaruit gemaakte ge
volgtrekking, als zou requirant door toedoen 
dier autoriteiten met het ongeoorloofde van 
het door hem gepleegde feit niet bekend zijn 
geweest, - daargelaten wat hiervan het gevolg 
zoude zijn, - feit elij ken grondslag mist ; 

dat ook dit middel dus niet t ot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen wat het eerste middel van cassatie be
treft overeenkomstig de Goncl. A dv. -Gen. Mr. 
B esier, welke ten aanzien van het tweede middel 
het volgende bevatte : 

Ook hiermede kan ik mij niet vereenigen. 
Wanneer de Hooge Raad, gelijk in het arrest 
van 14 Februari 1916 (W. 9958, N. J. 1916, 
blz. 681) zegt, dat bij gebleken afwezigheid 
van alle schuld strafbaarheid niet kon worden 
aangenomen, bedoelt hij met "schuld" opzet 
en onachtzaamheid als factoren van hetgeen 
feitelijk heeft plaats gehad, doch niet als be
grippen, welke betrekking hebben op bekend
heid met de overt.reden norm. Onbekendheid 
met de norm kan nooit een afdoende veront
schuldiging zij n, zulks niet - gelijk vaak ge
zegd wordt - hierom, da t " ieder wordt ge
acht de wet te kennen", maar omdat het wette
lijk voorschrift door zijn afkondiging ieder 
bindt, die er mede in aanraking komt, onver
schillig of de afkondiging te zijnen opzichte 
haar doel heeft bereikt of niet (art. 2 A. B.) . 
En hetzelfde moet gelden van de bekendheid 
met de juiste -vertolking van de norm. Dat 
politieautoriteiten - ik vermijd opzettelijk het 
t egenwoordig in zwang komende woord "poli
tioneel" dat grammatikaal volstrekt onjuist is 
- vroeger misschien een andere opvatting van 
art. 265 hebben gehad dan tijdens de bekeuring, 
welke tot verdachtes vervolging heeft geleid, 
kan dus nimmer een oorzaak zijn, welke zijn 
" schuld" zou doen wegvallen, al moge deze 
omstandigheid de Rechtbank een aanleiding 
hebben verschaft om hem het gebeurde niet 
zwaar t oe t e 1·ekenen en hem derhalve slechts 
een lichte straf op t e leggen. (N. J. ) 
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21 .Maart 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De rechter kan aannemen, dat de inrich
ting voor het publiek toegankelijk is, wan
neer ieder wordt toegelaten, die ·een tegen 
geld verkregen kaart vertoont, die hem is 
verstrekt, zonder clat hem naar zijn naam 
is gevraagd. 

Stukken waarvan de korte ir,!;ioud in 
eersten aanleg mondeling is me~eg deeld 
mogen ook voor de behandeling in hoooer 
beroep als voorgelezen worden aangemerkt. 

(Zie gdijke beslissing omtrent dit laatste 
punt H. R. 23 Augustus 1926, N. J. 1926, 
blz. 1042). 

(Alg. Pol.-Verorn. Amste rdam art. 265, Sv. 
art. 417.) 

Mrs. Jhr. d3 Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

A. K ., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 2 ovember 1926, waarbij hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht aldaar van den 
30sten April 1!126, wegens te Amsterdam in de 
huizen, in art. 254 der Alg. Politiev. van Am
sterdam vermeld, voor het, publiek gelegenheid 
tot dansen geven, met aanhaling van de artt. 
254, 265 en 270 der voornoemde verordening, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijf gulden i-n eene vervangende hechtenis 
van twee dagen; (Gepleit door Mr. D. L . 
Staal, Advocaat te Amsterdam). 
· De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
J hr. Feith; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: 

l. Schending van de artt. 338, 348, 350, 352, 
359, 422, 423 en 425 Sv. (nieuw), 254, 265 en 
270 der Alg. Pol.verordening van Amsterdam, 
doordat de Rechtbank als bewezen heeft 
aangenomen ; 

dat requirant aan het publiek gelegenheid 
heeft gegeven tot dansen, 

a. omdat uit de in het vonnis opgenomen 
bewijsmiddelen niet blijkt, dat de gelegenheid 
tot dansen is gegeven door den requirant, 

en b. omdat uit de in het vonnis opgenomen 
bewijsmiddelen niet blijkt, dat requirant wist, 
dat de bijeenkomst, waar werd gedanst, voor 
het publiek toegankelijk was; 
· 2. Schending van de artt. 297, 326, 327, 

350,398,417,423,425 en 431 Sv., (nieuw) door 
als bewijsmiddel ten nadeele van requirant te 
bezigen het ambtseedig pro::es-verbaal van 
W. Stuurman en H. J. Mol! te Amsterdam, 
terwijl uit het proces-verbaal van de terecht
zitting in hooger beroep niet blijkt, dat gemeld 
proces-verbaal op die terechtzitting is voorge
lezen en uit het proces-verbaal van de terecht
zitting in eersten aanleg alleen bl;jkt, dat de 
korte inhoud van het proces-verbaal door den 
Voorzitter is medegedeeld. welke mededeeling 
alleen kan strekken ter vervanging van de 
voorlezing en niet in de plaats kan treden van de 
voorlezing als bedoeld in art. 417 Sv. (nieuw); 

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

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeenkom-

stig het den requirant bij de inleidende dagvaar
ding telastegelegde, met qualificatie en strafop
legging als voorzegd, bewezen is verklaard, dat 
hjj te Amsterdam op 20 Maart 1926 des namid
dags omstreeks te 11 uur 30 minuten in het 
door hem in perceel 1246 aan den Sloterweg 
gehouden huis, waar men hetzij voor het 
publiek, hetzij voor besloten gezelschappen ge
lagen zette, voor het publiek gelegenheid tot 
dansen heeft gegeven ; 

dat de Rechtbank daarbij nog overwoog: 
,,dat verdachte's raadsman wel heeft betoogd, 
dat niet verdachte, maar het Mandoline Gez:,1-
schap "Ars et Labor", dat de bewuste partij 
had georganiseerd en de toegangskaarten ver 
kocht, dfl bij dagvaarding genoemde gelegenheid 
tot dansen beeft ge~even, doch dat betoog -
voor zoover daarbiJ wordt ontkend. dat de 
verdachte de bedoelde gelegenheid heeft ge
geven - niet juist is, daar de verdachte blijkens 
het vorenvermelde heeft toegestaan, dat er 
in zijn café gedanst werd, terwijl hij wist, dat 
er onder degenen, die de betrokken partij 
bijwoonden, personen waren, die toegang had
den verkregen op vertoon van een kaart, als 
er op den betrokken avond in een rijwielzaak 
tegen_over zijn zaak tegen geld werden ver-

óclit ;"~ -- - · - --~ 
0. met betrekking tot het eerste middel : 
dat art. 265 der toegepaste verordening, voor 

zoover ten dezen van belang, verbiedt: ,,in de 
huizen, in art. 254 vermeld, voor het publiek 
gelegenheid tot dansen ta geven" - terwijl 
art. 254 de navolgende opsomming behelst: 
een logement, herberg, slaapstede, koffiehuis, 
bierhuis, restaurant., schaftkelder, eier-, visch
of zuurhuis. tapperij, kroeg of eenig huis, 
waar men, hetzij voor het publiek, hetzij voor 
beslotE>n gezelschappen, hetzij uitsluitend voor 
de leden van een societeit gelagen zet", en 
art. 270 op overtredin'5 van meergemeli ver
bod eene straf van hechtenis of geldboete stelt; 

dat de in eer~tgcmelde beJ;aling voorkomende 
uitdrukking "gelegenheid geven tot dansen", 
overeenkomsti~ het spraakgebruik, toepasselijk 
is op ieder, die, hoewel in de gelegenheid te 
verhinderen, dat in zijn inrichting door anderen 
wórdt gedanst, zulks desbewust nalas,t ; 

dat de in het vonnis opgenomen bew:jsmid
delen onder meer inhoud.Jn ; dat requirant op 
20 Maart l!l26 hoeft toegestaan, dat in het bij 
dagvaarding omschreven perceel, waarin door 
hem een café werd gehouden, tijdens een daar 
gehouden partjj is gedanst ; dat tot deze partij 
werden toegelaten person•m, die in de rijwiel
zaak t egenover requirants inrichting tegen 
~eld eon kaart hadden verkregen en deze bij 
net binnenkomen van het café vertoonden ; 
dat de voormelde kaarten verstrekt werden, 
zonder dat de personen naar hunne namen 
werden gevraagd., en dat een en ander aan 
1 equirant bekend was ; 

dat de Rechtbank op grond van deze fe;ten 
he.eft kunnen aannemen, eenerzijds : dat r a
q uirant, d;e zijn café tot het houden van gemel
de danspartij in huur bad afgestaan, in boven
vermelden zin gelegenheid tot dansen heeft 
gegeven, en anderzijds; dat de inrichting voor 
het publiek, immers voor een ieder, die zich 
in voege als voormeld van een kaart had voor
zien, toegankelijk was ; 

dat het middel derhalve in zijn beide onder
deelen is ong'.'grond ; 
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0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat - waar volgens het vierde lid van art. 

297 Sv. de voorlezing van stukken, als bedoeld 
in het vijfde lid, door eene mondelinge mede
deeling van den korten inhoud door den voor
zitter kan worden vervangen, zoo de Officier 
van Justitie of de verdachte zich daartegen niet 
verzet - deze mededeeling de plaats der 
voorzegde voorlezing inneemt en daarmede 
geheel gelijk is te stellen ; 

da.t het voorschrift van art. 417 dan ook mede 
op stukken, waarvan de korte inhoud in eersten 
aanleg mondeling is medegedeeld, toepasselijk 
is en ook dit middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen o?Jereenkomstig de Goncl. Ad·D.-Gen. 
Mr. Tak] . (N . J .) 

21 Maart 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De R 9chtbank heeft uit de afmetingen 
der garacre, haar wijze van samenstelling 
en hare plaatsing bij een woning de gevolg
trekking kunnen maken, dat zij was een 
gebouw als in art. 5 der Woningwet bedoeld, 
ook al was zij niet met_ den grond ver bon- _ 
den, uitneembaar en verplaatsbaar. 

(Woningwet art. 5.) 

Mrs. Jhr. d e Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Td.verne. 

A. L. de G., requirant van cassatie tegen 
een t e z;jnen laste gewezen vonnis van de Arr.• 
Rechtbank te 's-Gravenhage van den drie en 
twintigsten November 1926, waarbij hij in 
hoo~er beroep, na vernietiging van een vrij
sprel!:end vonnis van het Kantongerecht te 
's-Gravenhage van 13 Juli 1926, ter zake van: 
,,het zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders een gebouw oprichten", 
met toepassing van de artt 5 en 42 der Woning
wet, benevens art. 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf gulden en een ver
vangende hechtenis van twee dagen (gepleit 
door Mr. H. W. J. C. de Jong, Advocaat te 
's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard, 
dat verdachte te Voorburg 10 Februari 1926 
zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders dier gemeente bij de 
aan de van Deventerlaan gelegen woning n°. 207 
op het perceel kadastraal bekend Sectie E 
n'. 3116 een gebouw, te weten een auto-garage, 
welke een lengte van ongeveer 7 Meter, een 
breedte van ongeveer 4 Metc:,r en een hoogte 
van ongeveer 3.10 Meter had, heeft opgericht. 

Deswege met toepassing van de artt. 5 en 42 
der Woningwet veroordeeld, deed de verdachte 
bij pleidooi als middel van cassatie voordragen : 

"Schending door verkeerde toepassing van 
art. 5 der Woningwet, doordien de Rechtbank 
ten onrechte in de door den requirant geplaatste 
niet met den grond verbonden, verplaatsbare 
en uitneembare garage, een gebou w heeft 
gezien"; 

Van de bedoeláe autogarage staat volgens 

het door de Rechtbank gebezigd en dus als 
juist erkend bewijsmateriaal vast, niet alleen, 
dat zij de in de bewezenverklaring genoemde 
afmetingen heeft, maar ook dat zij is samenga. 
steld uit gegalvaniseerde gegolfde iJzeren platen, 
welke met behulp van schroefbouten tot een 
stabiel samengesteld geheel verbonden zijn. 
Voorts heeft de Rechtbank bij de verwerping 
van het ook bij haar namens verdachte ge• 
voerd verweer, dat die autogarage niet een 
gebouw zou zijn, onder meer overwogen : 

"dat de verbinding met den grond en de 
aaneenvoeging des dat het geheel niet zonder 
schade te verwijderen is, geen vereischten zijn 
voor het begrip "gebouw", omdat gebouwen, 
zoowel verplaatsbaar als onverplaatsbaar kun
nen zijn, zoowel gefundeerd als ongefundeerd, 
zijnde ook het verplaatsbare gebouw in deze 
geenszins onder de zeer kleine bouwwerkjes te 
rekenen, die niet onder de wet vallen". 

Hieruit schijnt te kunnen worden afgeleid, 
dat d a autogarage geen grondslagen in de aarde 
heeft en zonder beschadiging uit elkander ge
nomen kan worden, althans dat het tegendeel 
niet vaststaat. 

Bij de beantwoording der vraag nu, of een 
autogarage, welke de genoemd~ kenmerken 
vertoont of waarvan althans met vaststaat, 
dat zij ze niet vertoont, een gebouw is, heeft 
men zich mijns inziens niet op t e houden bij 
de vraag. wat met het woord "gebouw" in 
andere wetten bedoeld wordt, doch zich te 
bepalen tot de beteekenis, welke dit woord in 
de Woningwet heeft. 

Een omschrijving van het begrip zoekt men 
in die wet tevergeefs. Vast staat, dat die wet 
in haar laatste vorm en na de verwerping van 
een amendement - de Waal Malefijt om de 
oorspronkelijke lezing te herstellen, waarin ge
sproken was van voor woning bestemde ge• 
bouwen-ook betrekking heeft op werken, wel
ke een andere bestemming hebben dan om te 
worden bewoond. 

Voorts is door den Minister bij de behande
ling van het wetsontwerp in de 1 • Kamer ge• 
zegd, dat naar zijne opvatting een kooi, een hok, 
een bergplaats niet onder de wet zouden vallen. 
Wil men aan deze Ministerieele uitlating waarde 
hechten, dan zal men haar aldus moeten ver• 
staan, dat zeer kleine werken in den zin der 
wet niet "gebouwen" zijn. Zeker had hij , van 
een bergplaats sprekende, niet het oog op berg
plaatsen van soms kolossalen omvang, zooals 
de groote pakhuizen van den handel in de haven
steden. 

Levert dus de geschiedenis der wet niet veel 
materiaal op voor de beantwoording der ge
stelde vraag, wat verder komt men, wanneer 
men naspoort welke belangen de Woningwet 
bestemd is te behartigen. Men vindt dan in de 
allereerste plaats het belang der volkshuis• 
vesting. Dit belang heeft de wet niet alleen 
willen behartigen door voorschriften t e geven 
of het vaststellen daarvan voor te schrijven 
voor de woningen zelve ; zij let - gelijk ik 
reeds vermeldde - ook op gebouwen, welke 
niet tot bewoning bestemd zijn. Ook zulke 
gebouwen kunnen voor het te beschermen 
belang der volkshuisvesting gevaar opleveren ; 
men denke aan de belendingen van woningen, 
die lucht en licht kunnen onderscheppen en 
door hunne samenstelling gevaar kunnen doen 
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ontstaan voor brand of instorting en daardoor 
de nabijgelegen woningen kunnen schaden, en 
vergelijke daarbij sommige der onderwerpen, 
waarvoor de wet in art. 3 de vaststelling van 
gemeentelijke voorschrüten, ten aanzien v,m 
alle "gebouwen" , eischt: plaat sing van "ge
bouwen" ten opzichte van elkander, hecht
heid, voorkoming van brandgevaar. 

Een en ander geeft mij aanleiding om met 
de R echtbank te oordeelen, dat een werk als 
deze autogarage behoort t ot die welke de 
Woningwet op het oog heeft, waar zij van 
,,gebouwen" spreekt en dus ook in art. 5, t er
wijl noch zijn afmetingen, welke niet zoo heel 
gering zijn, noch de omstandigheden, dat het 
niet aardvast is en vrij gemakkelijk uit elkander 
genomen en dan verplaatst kan worden, hier
tegen een bezwaar opleveren . 

Ik concludeer dan ook tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag va n don R aadsheer 

Savelberg ; 
Gelet op het middel van cassatie, n a.mens 

den requirant voorgest eld bij pleidooi, luidende: 
(zie Concl. 0. M.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Besier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende t ot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, bewezen 
is verklaard, dat de requirant, gelijk hem was 
t elast egelegd, (zie Concl. 0. M .) ; 

0. dat de R echtba nk het bewij s van het 
telast egelegde mede beeft doen st eunen op den 
inhoud van verklaringen van requirants ge
machtigde on van een getuige, volgens welke 
de autogarage is samengesteld uit gegalvani
seerde gegolfde ijzeren platen , welke met be
hulp van ij zeren schroefbouten tot een st a biel 
samengest eld geheel verbonden zijn, zoodat 
die omst andigheden, naast hetgeen omtrent 
plaat sing bij de woning en de · afmetingen is 
gesteld, vast staan ; 

dat voorts de R echtbank omtrent de vraag 
of de garage een gebouw is in den zin van 
art. 5 der Woningwet alsnog heeft overwogen 
na de bewezen verklaring : 

,,dat toch een ijzeren garage van de bij dag
vaa rding vermelde afmetingen geenszins, gelijk 
verdachte 's gemachtigde meent, is een derge
lijke zaak als een kooi, een hok of een berg
plaats, m aar van zoodanigen omvang en karak
ter, dat zij als gebouw moet worden gequalifi
ceerd, een ijzeren gebouw, dienende t ot st alling 
van een automobiel ; 

dat hier wel degelijk gebouwd is, immers 
mag worden gesproken van een product van 
een samenst el va n werkzaamheden , zij het dan 
dat hier sprake is va n een een voudiger samen
stelling dan bij een van steen opgetrokken 
gebouw; 

dat de verbinding met den grond en de aan
eenvoeging des dat het geheel niet zonder schade 
t e verwijderen is, geen vereischten zijn voor het 
begrip "gebouw" , omdat gebouwen zoowel ver 
plaatsbaar als onverplaat sbaar kunnen zijn, 
zoowel gefundeerd als ongefundeerd, zijnde ook 
het verplaatsbare gebouw in deze geenszins 
onder de zeer kleine bouwwerkjes t e rekenen, 
die niet onder de wet vallen ; 

dat ook overigens de Rechtbank zich niet 
vereenigt m et het voor den verdachte aange
voerde ,omdat in geen geval de bedoeling van 
de Woningwet kan aangevoerd worden tegen 
toepassing van art. 5 door den rechter in geval 
deze van oordeel is, met een gebouw t e doen te 
hebben, t erwijl ook art. 55 d or wet reeds hier
om vruchteloos wordt ingeroepen, omdat in 
deze geen sprake is van een gebouw t er tijde
lijke bewoning, bestemd" ; 

0. omtrent het voqrgest elde middel : 
dat uit den m edegedeelden inhoud van het 

vonnis voortvloeit, dat den requirant moet 
worden t oegegeven, dat de R echtbank bij het 
nemen van hare beslissing, dat de garao-e een 
gebouw is, niet van belang heeft geacht de om
st andigheden, dat zij met d en grond verbonden, 
uitneembaar en verplaatsbaar was ; 

dat evenwel daaruit niet volgt, dat de be
slissing der R echt bank is onjuist ; 

dat immers aan het woord "gebouwen " in het 
eerste lid van art. 5 onder a der Woningwet -
nu deze niet omschrijft wat daaronder is te 
verstaan - de gewone taalkundige beteekenis 
zal m oet en worden toegekend ; 

dat nu daaronder wel is waar niet vallen 
kleine getimmerten, zooals ook door de Regee
ring bij de tot st andkoming der wet is t e kennen 
gegeven, doch n a.ar het spraakgebruik daaronder 
zeer wel kunnen worden begrepen getimmerten 
en inricht ingen van grooter afmetingen ; 

0. dat uit de aangehaalde overwegingen van 
het vonnis niet blijkt , dat de Rechtbank bij 
de beslissing der vraag of de garage ten deze 
was een gebouw in meergemelden zin een ver
keerden maat st af heeft aangelegd ; 

dat voorts de R echtbank zonder schending 
van voormeld art. 5 der Woningwet uit de af
metingen der garage, haar wij ze van samen
stelling en hare plaat sing bij een woning, de 
volgtrekking kon maken, dat zij was een ge
bouw als in die bepaling bedoeld, ook al was 
zij niet met den grond verbonden, uitneembaa r 
en verplaat sbaar ; 

dat wijders de Rechtbank t erecht het beroep 
op art. 55 der Woningwet heeft ter zijde ge
steld; 

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

22 Maart 1927. BESLUIT t ot WlJ Zlgrng van 
den algemeenen maatreael van bestuur 
houdende regeling van de uitbetaling in 
Nederland va n pensioenen, gagementeu, 
ouders tanden, toelagen van broeders der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw en 
verhoogde soldijen van ridders der Militaire 
Willemsorde ten laste der geldmiddelen van 
N ederlandsch-l ndië, Suriname en Curaçao 
(Staatsblad 1925 n°. 470) . S. 58. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van K oloniën d.d. 18 Februari 
1927, 3° Afd., n°. 27 ; van F inanciën d.d. 18 
F ebruari 1927, n°. 156, Afd. P. en E.; van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw d.d. 18 
.Februari 1927, n°. 1317, Afd. Binnenlandsch 
Bes tuur ; van Buitenlandsche Zaken d.d. 18 
F ebruari 1927, Afd. Juridische Zaken n°. 5494; 
en van Waterstaat d .d. 18 F ebruari 1927, Afd. 
P. en T. n°. 5 ; • 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1927, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 Maart 1927, 3de 
Afdeeling. n°. 41 ; van 17 Maart 1927, n°. 139, 
Afd. Pensioenen en Eerediensten; van 17 Maart 
1927, Afd. Binnenlandsch Bestuur n°. 2164 ; 
van 17 Maart 1927, Afd. ,Turidische Zaken 
n°. 8553 en van 17 Maart 1927, n°. 10, Afd. 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art 1. Het zinsdeel van het 2de lid van 

artikel 1 van Ons besluit van 14·Decembe• Hl25 
(Staatsb lad n°. 470) luidende: ,,van de gage
menten en pensioenen aan gewezen Europeesche 
militairen beneden den rang van onderluitenant 
en aan de met hen gelijkgestelden alsmede 
van de pensioenen aan de personen, die in 
Nederland ten laste van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië eene betrekking bekleed 
hebben en aan hun weduwen en weezen, uiterlijk 
den 25sten der eerste maand van het kwartaal, 

· waarover zij verschuldigd zijn;" wordt ver
vangen door de volgende zinsdeelen : 

"van de pensioenen aan de personen, die in 
Nederland ten laste van de geldmiddelen van 
N ederlandsch-l ndië een betrekking bekleed 
hebben en a.an hun weduwen en weezen, t>iterlijk 
den 25sten van de eerste maand van het kwar
taal, waarover zij verschuldigd zijn ; 

van de gagementen en pensioenen van de, 
krachtens de reglementen I en IIl, vastgesteld 
bij artikel 1 van Ons besluit van 4 December 
1919 (Nederlandsch Staatsblad n°. 801, Indisch 
Staatsblad 1920 n°. 65, Gouvernementsbla,l 1920 
n°. 13, Publicatieblad 1920 n°. 24), gegageerde 
en gepensionneerde militairen, voor zoover de 
gagementen en pensioenen van deze laatsten 
op 25 December 1926 hier te lande betaalbaar 
waren gesteld. uiterlijk der. 25sten van de eerste 
maand van het kwartaal, waarover zij ver
schuldigd zijn ; 

van de gagementen en pensioenen van de 
overige, krachtens voMngenoemde reglementen 
gegageerde en gepensionneerde militairer, zoo
mede van de pensioenen var de krachtens het 
Diensttijdpensioenreglement voor Onderoffi
cieren gepensionneerde militairen, uiterhjk den 
25sten van de tweede maand van het kwartaal, 
waarover zij verschuldigd zijn;". 

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

Onze Ministers van Koloniën, van Financiën, 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
Buitenlandsche Zaken en van Waterstaat zijn, 
ieder voor· zooveel hem betreft, 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 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Koloniën, KomNGSBEROER. 
De ltfinister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Lan<lbouw, ,J. B. KAN. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN MRNEBEEK. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 11 April l!l27.) 

22 Marirt 1927. BESLUIT, bepalende de be
kendmakin!1 in het Staatsblad van hAt op 
12 ilfei 1926 te AthP.ne tusschen Nederland 
en (),,.iekenland gesloten handelsverdrag met 
daarbij behoorende protocollen (Staatsblad 
1926, n°. 476). S. 59. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van 30 D ecember 1926 

(Staa!sblad n°. 476), houdende goedkeuring van 
het op 12 Mei 1926 te Athene tusschen Nederland 
en Griekenland gesloten handelsverdrag met 
daarbij behoorende protocollen, van welke 
stukken een afdruk ·en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekracht-iging 
van dat verdrag op 3 Maart 1927 te Athene zijn 
,uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den l 7den Maart 
1927, Directil) van het Protocol, n°. 8419; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag mot daarbij behoorende 

protocollen, alsmede de vertalingen daarvan, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De iJfinister van Buitenlandsche Zzken, 
VAN :KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 31 Maart 1927.) 
VER'l'ALING. 

HANDELSVERDRAG TUSRCHEN 
NEDERLAND EN GRIEKENLAND. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de President der H elleensche R epubliek, 
verlangend, de economische betrekkingen tu~
schen beide landen te bevorderen, hebben be
sloten een handel~verdrag te sluiten, en hebben 
t e dien einde tot Hunne wederzijdsche Gevol
machtigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, 

Zijne Excellentie den Heer C. D. Schuiler 
tot Peursum, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister, 

de President der H elleensche Republiek, 
Zijne Excellentie den Heer L. K anakaris 

Rouphos, Minister van Bnitenlandsche Zaken, 
die, daartoe behoorlijk gemachtigd, omtrent 

de volgende bepalingen zijn overeengekomen : 
Art. I. 1. De onderdanen van elke der 

Hooge Verdra~sluitende Partijen zullen op het 
grondgebied cter andere in n.lle opzichten en 
in het bijzonder voor \\at betreft de ves tiging 
en de uitoefening van den handel, de nijverheid 
en de scheepvaart en de uitoefening van hunne 
bedrijven en beroepen en voor alles wat be
treft hunne roerende en onrot>rende goederen, 
hunne rechtspositie, hunne rechten en belangen, 
op minst,ens even gunstige wijze behandeld 
worden als de onderdanen der meestbegunstigde 
natie. 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tekst de 
wet van 30 Dec. 1926, S. 476. 
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2. Het zal hun vrij staan, hunne zaken op 
het ~rondgebied der andere Partij te regelen, 
hetzij persoonlijk, hetzij door een t usschenper
soon van hunne eigen keuze, zonder te dezen 
opzichte aan andere beperkingen te zijn onder
worpen dan die, vastgesteld bij de op het be
trokken grondgebied van kracht zijnde wetten 
eo voorschriften. Zij zullen het recht hebben in 
rechte op te treden en vrijen toegang hebben 
t ot alle autoriteiten, mits zij zich onderwerpen 
aan de wetten des lands. 

3. Zij zullen voor de uitoefening van hunnen 
handel, hunne nijverheid, hunne scheepvaart 
en hunne bedrijven en beroepen binnen het 

· grondgebied der andere Partij geene andere of 
hoogere belasting, heffing of recht hebben te be
talen dan die, welke aan de nationalen of aan 
de onderdan€n van de meest begunstigde natie• 
zijn of zullen worden opgelegd. 

Art. II. 1. De naamlooze vennootschappen 
en andere vereenigingen op het: gebied van 
handel, nijverheid, landbouw of financiën, 
daaronder begrepen de scheepvaart- en verze
keringmaatschappijen, die haar zptel hebben op 
het grondgebied van eene der Hooge Verdrag
Rluitende Partijen, en die volgens de wetten 
van die Partij, daar op rechtsgeldige wijze zijn 
opgericht, zullen evenzeer bevoegd zijn om op 
het grondgebied van de andere Partij al hare 
rechten en belangen te verdecügen en in het 
bijzonder in rechte op te treden, mits zij zich 
011derwerpen aan de daarop betrekking hebben
de wetten en voorschriften, van kracht op het 
grondgebied van die andere Partij. 

2. De toelating binnen het grondgebied van 
eene der Hooge Verdragsluitende Partijt'n van 
de hierboven genoemde, op rechtsgeldige wijze 
op het grondgebied der andere Partij opgerichte 
vereenigingen, zal geregeld wdrden door d"l van 
kracht zijnde wetten en voorschriften van den 
betrokken Staat. 

3. Alle vereenigingen zullen, zoowel voor wat 
betreft hare toelating a.ls hare werking, en in 
elk ander opzicht, de behandeling op den voet 
der meestbegunstigde natie genieten. 

Art. III. 1. Elke der Hooge Verdragslui
tende Partijen verbindt zich, aan de andere de 
meest gunstige behandPling te verleenen, die 
zij toekent of in de toekomst zoude kunnen 
toekenr.en aan eenigen derden Sta.at, voor wat 
betreft den uitvoer, den invoer, het entrepot
verkeer en den doorvoer van koopwaren, de 
voldoening van rechten en belastingen, en de 
vervulling van douaneformaliteiten. 

2. De producten van bodem en nijverheid 
van Griekenland, ingevoerd in Nederland, Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, en 
wederkeerig de producten van bodem en nijver
heid van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao, ingevoerd in Helleensch 
grondgebied, zullen aan geene andere of hoogere 
rechten, heffingen, verbruiksrechten of toèsla
geo van wplken aard ook, onderworpen zijn, 
dan de overeenkomstige producten der meest
begunstigde natie. 

3. De bepalingen, door dit artikel vastgesteld, 
zullen niet van toepassing zijn : 

a. op de voorrechten, welke zijn of zouden 
kunnen worden toegestaan door eene der Par
tijen in het grensverkeer met de aangrenzende 
landen; 

b. op bijzondere voordeelen, voortvloeiend 
uit een tolunie. 

Art. IV. Indien de omstandigheden het 
onvermijdelijk maken, zullen beide Hooge Ver
dragsluitende Partijen kunnen eischen, dat de 
producten en koopwaren, ingevoerd binnen haar 
grondgebied, van een, door de bevoegde auto
riteit afgegeven certificaat van oorsprong, 
worden vergezeld. Voor het geval zij lega.\isatiè 
van de desbetref!Pnde certificaten door een 
consulair ambtenaar zouden eischen, zullen 
beide Regeeringen zich vers~aan omtrent de 
vaststelling van de rechten, welke eventueel 
voor -die legalisatie geheven zouden worden. 

Art. V. 1. De aan rechten onderworpen en 
als monsters dienende voorwerpen, met uit
zondering van verboden goederen, zullen we
derzijds onder tijdelijke vrijstelling van rechten 
worden toegelaten, mits in acht worden ge
nomen de douaneformaliteiten, noodig om 
hunnen algehcelen wederuitvoer te verzekeren. 

2. De nerkenningsmerken, door de auto-. 
riteiten van eene der Hooge Verdrausluitende 
Part.ijen op de monsters aangebra.cht, zullen 
ter vaststelling van hun identiteit, door de au
toriteiten van de andere Partij worden erkend, 
onder voorwaarde, dat deze de bevoegdheid 
zullen hebben, daarnaast de nationale herken
ningsmerken aan te brengen, in alle gévallen, 
waarin ,hun zulks noodig zal voorkomen. 

3. Het voorrecht van deze vrijstel ling van 
invoerrechten zal kunnen worden ingetrokken 
voor die reizigers en handelshuizen, die zich 
niet houden aan de vastgestelde voorwaarden. 

Art. VT. Met inachtneming van de bepaling 
van alinea 2 van dit artikel, zal elke der Hooge 
Verdragsluitende Partijen aan de scheepvaart 
van de andere in alle opzichten eene behande
ling toestaan, minstens even gunstig als die, 
toegestaan aan de scheepvaart der nationalen 
of der meestbegunstigde natie. 

In ieder geval behouden de Hooge Verdrag
sluitende Partijen zich het recht voor, de kust
vaart te regelen. 

Art. VII. Elk geschil over den uitleg, de toe
passing of de uitvoering van dit Verdrag, dat 
door de Hooge Verdragsluitende Partijen niet 
langs diplomatieken weg is kunnen worden 
opgelost,, zal onderworpen worden aan het Per
i:nanentf' Hof van Internationale Justitie. 

Art. VUL De bepalingen van dit verdrag 
zijn eveneens van toepassing op Nederlandsch
Indii', Suriname en Curaçao. 

Art. IX. Dit verdrag zal bekrachtio-d wor
den en de akten van bekrachtiging z;JÏen zoo 
spoedig mogelijk te Ath.ene worden uitge"'is
seld. Het za l in werking treden vijftien dagen 
na de uitwisseling der akten van bekrachtiging, 
en zal van kracht hhjven gedurende een. jaar, 
te rekenen van den dag zijner inwerkingtreding, 
met stilzwijgende verlenging telkenmale voor 
eenzr>lfde periode, tenzij het door eene der 
Hooge Verdragsluitende Partijen ten minste 
zes maanden vóór den afloop mocht zijn opg'l
zegd. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te Athene, den twaalfden 
Mei negentienhonderd zes en t,wintig. 

(L.S.) C. D. SCilULLER TOT PEURSUM. 
(L.S.) L. KANA.KA.RIS RoUPHos. 

PROTOCOL. 
Het is wel verstaan dat overal, waar in dit 

Verdrag bepaald is dat eene der Hooge Verdrag-
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s luitende Partijen aan de andere dezelfde be
handeling zal toestaan als aan de nationalen of 
aan de onderdanen der meestbegunstigde natie, 
de meest voordeelige van deze twee behande
lingen, Zió\l worden toegestaan. 

Het is eveneens verstaan dat de clausule der 
meestbegunstigde natie door eene der Hooge 
Verdragsluitende Partijen niet zal kunnen 
worden ingeroepen ten einde rechten of voor
rechten te verkrijgen, die voortvloeien uit 
overeenkomsten betreffende internationaal pri
vaatrecht. 

Gedaan in tweevoud te Athene, den twaalfden 
Mei negentienhonderd zes en twintig. 

(L.S.) C. D. SCH1JLLER TOT PEURSUM. 
(L. 8.) L. KANAKARIS itOUPHOS. 

PROTOCOL. 
D e Gevolmachtigden voor Nederland en 

Griekenland, daartoe behoorlijk . gemachtigd, 
overgaande tot de onderteekenrng van het 
handelsverdrag tusschen Griekenland en Neder
land van heden, en gezien artikel IV van boven
genoemd verdrag, verklaren dat hunne res
pectievelijke R egeeringen zich verbinden om, 
gedurende den geheelen duur van bovenge
noemd verdrag, voor de certificaten van oor
sprong, geene consulaire legalisittierechten te 
vorderen, voor het geval dat deze legalisatie 
zoudP noodig geoordeeld worden. 

Gedaan in tweevoud te Athene, <len twaalfden 
Mei negentienhonderd zes en twintig. 

Voor N eder/,and : 
(L. 8.) C. D . SCHULLER TOT PEURSUM. 

Voor Griekenland : 
(L.S.) L. ·KANAKARIS ROUPHOS. 

PROTOCOL VAN ONDERTEEKENING. 
Op het oogenblik, dat tot de on,derteekening 

van het handelsverdrag tusschen Nederland en 
Griekenland wordt overgegaan, verklaren de 
respectievelijke Gevolmachtigden, daartoe be
hoorlijk gemachtigd, dat hunne Regeeringen 
zich verbinden, elkander wederkeerig de rechten 
en voorrechten te verzekeren, toegestaan aan 
de meestbegunstigde na.tie, van heden, datum 
van onderteekening van bovengenoemd han
delsverdrag af, tot op den datum van inwer
kingtreding van die overeenkomst. 

Gedaa.n in tweevoud te Athene, den twaalfden 
Mei negentienhonderd zes en twintig. 
. Voor Nederland : 
- (L. 8.) C. D. SCITULLER TOT P EURSUM. 

Voor Griekenland : 
(L.S.) L. IÜNAKARIS ROUPHOS. 

22 Maart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
llij die, na eerst in eene gemeente eene 

gemeubileerde woning beschikbaar te 
hebben gehouden vervolgens, in den loop 
van het belastingjaar in die gemeente hoofd
verblijf neemt en deswege, naar art. 244c, 
tweeden zin, wordt aangeslagen, kan over 
dat belastingjaar in die gemeente niet als 
woonforens worden beschouwd. 

WIJ WILHEL.l"\UNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Gorinchem tegen de 
uitspraak van Gedep. Staten van Zuid-Holland 
van 5 ,Januari 1925, waarbij de aanslag van 

K. J. K. te Gorinchem in de plaatselijke in
komstenbelasting der gemeente Gorinchem als 
woonforens over het belast,ingjaar 1923/24 is 
vernietigd ; 

Den Raad van Stitte, enz. ; 
0. dat de uitspraak van Gedep. Staten st,eunt 

op de overweging, dat, blijkens de'l aanhef va.n 
art. 244a, eerste lid, 4°, der Gemeentewet, aan 
de werking van deze bepaling z~jn onttrokken 
de natuurlijke personen, die in de gemeente 
tijdens het bela~tingjaar hoofdverblijf hebben, 
althans er wei!-ens hoofdverblijf b elastingplichtig 
zijn; · 

dat de reclamant K. ,J. K. , door in den loop 
van het belastingjaar zijn hoofdverblijf uit Ne
derlandsch-Indië, waar het in Juni 1922 was 
gevestigd, naar de gemeente Gorinchem over te 
brengen, ingevolge art. 244-c, tweede zinsnede, 
der Gemeentewet- in die gemeente voor de 
overblijvende maanden van het belastingjaar 
wegens hoofdverbliif belastingplichtig is ge
worden ; dat mitsdien te zijnen opzichte a rt. 
244a., eerste lid, 4°, der Gemeentewet wat de 
gemeente Gorinchem betreft voor het belasting
jaar 1923/24 geen toepassing kan vinden; dat 
onder deze omstandigheden een onderzoek naa r 
de door den adressant naar voren gebrachte 
bezwaren achterwege kan blijven ; 

dat het gemeentebestuur van Gorinchem in 
beroep aanvoert, dat, al moge bij een letterlijke 
interpretatie van art. 244a sub 4° der Gemeente
wet, in het bijzonder van de woorden "zonder 
in die gemeente tijdene het belastingjaar hoofd
verblijf te hebben", aanleiding bestaan tot 
vernietiging van den aanslag al• wc,onforens, 
deze interpretatie niet kan worden aanva11rd; 
dat immers bij aanvaarding een aanslag over 
4 maanden als woonforens gereduceerd zou 
worden tot, ee,:i over 2 maanden wegens hoofd
verblijf, terwijl juist door de vestiging van het 
hoofdverblijf een nauwere betrekking geschapen 
wordt tusschen den betrokkene en de genH'ente, 
een onbillijkheid, welke door den wetgever niet 
kan zijn bedoeld ; 

0. dat K. J. K ., die in den loop van het be
lastingjaar 1923/24, immers in Februari 1924 
zijn hoofdverblijf uit Nederlandsch-Indië naar 
de gemeente Gorinchem overbracht, in die 
gemeente ingevolge art. 244r., t,weede zinsnede, 
aer gewijzigde Gemeentewet belastingplichtig 
werd in de plaat~elijke infomstenbelasting 
wegens hoofdverblijf en wel over iooveel twaalf
de gedeelten, als er nog geheele maanden van 
het belastingjaar over waren ; 

dat hij dan ook over twee maanden in deze 
belast.ing wegens hoofdverblijf is aangeslagen ; 

dat blijkens rlen aanhef van art. 244a, 1° 
lid, -1°, der gew1izigde Gemeentewet, aan de 
werking van deze bepaling zijn onttrokken de 
natuurlijke pereonen, die in de gemeente tijdens 
het belastingjaar hoofdverblijf hebben, althans 
er wegens hoofdverblijf belastingplichtig zijn : 

d<tt mitsrlien ten opzichte van K. J. K. art . 
244a, l • lid, 4°., der gewijzigde Gemeentewet, 
wat de gemeente Gorinchem bet-reft, voor het 
belastingjaar 1923/24 geen toepassing kam ,inden; 

dat Gedep. Staten derhalve terecht den opge
legden aanslag ;ils woonforens, als in strijd met 
genoemd wetsartikel, hebben vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedg1wonden e!l verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. (A.B.) 
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22 .Maart 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
De contributie wegens lidmaatschap van 

den schoolraad voor de scholen met den 
Bijbel behoort tot de kosten, bedoeld in 
art. 55 onder o. H etzelfde is het geval met 
de kosten wegens plaatsing van eene ad
vertentie betreffende de aangifte van 
nieuwe leerlingen. 

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

h t gemeentebestuur van Leeuwarden tegen 
h et bes luit van Geel. Staten van Friesland van 
27 October 1926, n°. 65, 2° afd . F, waarbij met 
vernietiging voor zooveel noodig van het be
sluit van den gemeenteraad van Leeuwarden 
van 10 November 1925, n°. 404 R /244, het 
bedrag der vergoeding ex art. 101, achtste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, waarop het be
stuur der Vereeniging voor Christelijk s~hool
onderwijs voor zijne met ingang van 1 Januari 
1924 opgeheven school, llfargaretha de H eer
straat n°. 1, over de ja ren 1922 en 1923 aan
spraak h eft, is vastge~teld op f 0972.91 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van b estuur, gehoord, advies van 2 
Maart 1927 n°. 186 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunst en en \Vetenschappen van 
18 Maart 1927, n° . 4376, afd. L. 0. F. ; 

0.: dat de R aad van L eeuwarden in zijne 
vergadering van 10 November 1925 o.m. heeft 
vastgesteld de vergoeding krachtens art. 101, 
achtste lid, der Lager-Onderwijswet ten be
hoeve van de met ingang van 1 J anua ri 1924 
opgeheven school aan de Margaretha de Heer
straat n°. 1 te Leeuwarden van de Vereeniging 
voor Christelijk schoolondenvjjs over de ja ren 
1922 en 1923 en deze vergoeding bepaald op 
f 9211.51, daarbij overwegende, dat van de door 
het schoolbestuur in rekening gebrachte som 
ln tot'l.al f 10,501.99 ½ voor het gewoon lager 
onderwijs niet voor vergoeding van gemeente
wege in aanmerking komt een bedrag van 
f 1290.48½, t,erwij l voor het vakonde,wije over 
1923 blijkbaar geen uitgaven zijn gedaan ; dat, 
nadat het schoolbestuur van deze beslissing bij 
Geel. Staten van Friesland in beroep was ge
komen, dit College bij besluit van 27 October 
1926 n°. 65, 2° afd. F, met vernietiging voor 
:r.ooveel noodig van het bestreden raadsbesluit 
het bedrag der vergoeding ex art. 101, achtste 
lid der Lager-Onderwijswet 1920, waarop het 
b estuur der Vereeniging voor Christelijk school
onderwijs voor de school Margaretha de Heer
st,raat n°. 1 over de jaren 1922 en 1923 aan 
spraak heeft, nader heeft vastgesteld op 
f 9972.91 ; dat Ged. Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de appellant zich met de be
rekening der vergoerling 11iet kan vereenigen 
op grond, dat de R aad daarbij de volgende uit
gaven niet als werkelijk gemaakte kosten be
doeld bij art. 101, vijfde lid, juncto art. 55, 
letter e t /m h en o der Lager-Ond'erwijswet 
1920 heeft erkend : a. contributie schoolraad 
f 10 ; b, kosten openbare lessen en ouder
avonden f 22.50; c. reiskosten wegens solli
citantenbezoek f 68.20 ; d. b elooningen aan 
vakonderwijzers over 1922 f 750, ofschoon zij 
naar appellants meening alle als uitgaven ter 
verzekering van den goeden gang van het 
ond erwijs (art. 55, letter o) zjjn te beschouwen; 
dat de appellant ter motiveering van zijn stand-

punt met b etrekking tot de kosten, genoemd 
sub a, er op wijst, dat door het lidmaatschap 
van den schoolraad 1°. voor hem de gelegen
heid openstaat zich inlichtingen te verschaffen 
omt,rent de toepassing der Lager-Ondenvjjswet 
1920 en daarbiJ behoorende K. B. en omtrent 
al wat verder de wetgeving op het lager onder
wijs aangaat en deze voorlichting bij de vele 
wijzigingen, welke de genoemde wetgeving 
voortdurend ondergaat en bij de onzekerheid 
in de interpretatie der wetsbepalingen onmis
baar geacht moet worden voor het regelmatig 
verloopen der schoolzaken; 2°. het /aedago
gisch belang der school wordt gedien ; 3°. hij 
t evens aangesloten is bij de Commissie van 
Beroep en de borgstellingsorganisatie door den 
schoolraad ingesteld (a.rt. 89, zevende lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 en a rt. 6 van Ons 
besluit van 4 September 1923, S. 432) ; dat 
hunne vergadering de juistheid van des appel
lants redeneering te dezen erkent en daarom 
van oordeel is, dat de onderwerpelijke kosten 
inderdaad onder de bij letter o van a rt. 55 der 
Lager-Onderwijswet bedoelde moeten worden 
gerangschikt ; dat hunne vergadering de kosten 
van door de bijzondere schoolbesturen gehouden 
ouderavonden, als voor het openbaar lager 
onderwijs voorgeschreven, bij art. 5 van Ons 
besluit van 31 December 1920, S. 951, wèl 
maar di e van openbare lessen wellrn noch op 
de wet noch op eenig K. B. ~teunen, niet acht 
te vallen onder de omschrijving van art. 55, 
letter o der Lager-Ondenvijswet 1920 ; dat de 
laatstgenoemde kosten evenmin bij één der 
andere rubrieken van art. 55 letter e t /m h 
en o kunnen worden ondergebracht ; dat blijkens 
de stukken van een gedeelte groot f 4.70 der 
hiervoor onder b vermelde uitgaven vaststaat, 
·dat het betreft kosten van openbare lessen, 
terwij l van het restant dier uitgaven ad f 18.20 
het juiste karakter niet met zekerheid is vast 
te stellen ; dat wel bekend is, dat hiervan een 
bedrag groot f 14. 75 is uitgegeven voor con 
vocaties, maar niet meer ka11 word en nagegaan, 
waarvoor de convocaties hebben gediend; dat 
de mogelijkheid nier, is uitgesloten, dat zij waren 
bestemd voor het bij eenroepen van vergade
ringen van de leden der schoolvereenigingen ; 
dat kosten van con vocaties voor dat doel ten 
laste der Vereeniging behooren te blijven; dat 
met het oog op het vorenstaande niet geoor
loofd moet worden geacht meergenoemd kosten
bedrag ad f 22.90 voor vergoeding in aanmer
king te brengen ; dat naar bij Ons besluit valt 
18 Juni 1926, S. 201, beslist is, kosten wegens 
het bezoeken van sollicitanten behooren tot 
die, genoemd onder art. 55, letter n, en uit dien 
hoofde vallen buiten de toepassing van art. 101 
en mitsdien ook van art. 103 der wet ; dat vol
gens Ons besluit van 27 Mei 1926, S. 154, als 
uitgaven ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs moeten worden beschouwd 
de over het jaar 1922 aan vakonderwij7.ers uit
gekeerde jaarwedden ; dat in verband met het 
voorgaande hunne vergadering de bezwaren 
van den appellant tegen het in .nindering 
brengen door den Raad van Leeuwarden van 
de verschillende met name aangeduide uitgaven 
deelt wat betre~ de onder letters a en d ge
noemde kosten ; dat blijkens de stukken de 
gemeenteraad va11 de vergoeding bovendien 
nog heeft uitgezonderd een door het schoolbe-
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stuur gedane uitgaaf groot f 1.40 wegens plaat
sing van eenc advertentie betreffende de aan
gifte van nieuwe leerlingen ; dat ook deze uit
gaaf langs den weg van art. 101, juncto art. 55, 
letter o der Lager-Onderwijswet behoort te 
worden vergoed ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het ge
meentebestuur van Leeuwarden bij Ons in 
b eroep is gekomen, aanvoerende dat de R aad 
zich met het besluit van Ged. Staten niet kan 
vereenigen, voor zoover daarbij is beslist dat 
de contributi e voor het lidmaat sch a p van d en 
schoolraad t en bedrage van f 10 a lsmede de 
door het schoolbe<tuur gedane uitgave groot 
f 1.40 wegens plaatsing van een advertentie 
b etreffende de aangifte van nieuwe leerlingen 
langs den weg van art. 101, juncto art. 55 der 
Lage1·-Onderwijswet 1920 behoort te worden 
vergoed; dat z. i. deze uitgaven niet kunnen 
worden beschouwd als behoorende tot die, be
doeld in art. 55 letter o der Lager-Onderwijswet 
1920 ; dat toch volgens zijne meening tot zoo
danige uitgaven uitsluitend behooren die, welke 
rechtstreeks strekken ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs en dat daartoe 
niet behooren de kosten van contribut ie voor 
het lidmaatschap van den schoolraad en de 
kosten wegens het plaatsen van een advertentie 
betreffende de aangifte van nieuwe leerlingen ; 
dat i=ers het zich verschaffen van inlichtingen 
"omtrent de toepassing der Lager-Onderwijswet 
1920 en de daarbij behoorende K. B. enz." -
waarop door het schoolhestuur met instemining 
van Ged. Staten wordt gewezen - misschien 
wel "onmisbaar geacht moet worden voor het 
regelmatig verloop der schoolzaken", indien 
men a:111 ctit laatste, vrij vage, begrip een ruime 
beteekenis hecht, doch dat, niet gezegd k:1n 
worden dat het zich verschaffen van die in
licht.ingen strekt ter verzekering van den goeden 
gang van het onderw,is ; dat trouwens de kosten, 
door het schoolbestuur gemaakt, om zich kennis 
of meerdere kennis op het gebied van de onder
wijswetgeving te verschaffen, door de gemeente 
niet behoeven t e worden vergoed ; dat voorts 
de bewering dat door het lidmaatschap van den 
schoolraad " het paedagogisch belang der school 
wordt gediend" als algemeenheid wellicht eenige 
waarheid moge bevatten, doch alweder geen 
voldoenden grond oplevert om de kosten van 
dit lidmaatschap voor vergoeding in aanmerking 
te brengen, terwijl dit laatste ook geldt met 
betrekking tot het derde, hierboven vermelde, 
argument van het schoolbestuur en Ged. Staten ; 
dat ten slot.te niet kan worden toegegeven, dat 
de uitgaaf ad f 1.40 wegens het plaatsen van 
de bovenbedoeld e advertentie, langs den weg 
van art. 101, juucto art. 55, letter o der Lager
Onderwijswet behoort te worden vergoed ; 

0. wat betreft de contributie wegens lid
maatschap van den schoolraad voor de Scholen 
met den Bijbel, dat blijkens de geschiedenis 
der wet, tot de uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs als bedoeld 
bij a rt. 55 onder o der Lager-Onderwijswet 1920 
ook behooren de kosten va'lende op een onder
wijsbureau zoodat deze kosten ingevolge art. 
101, 5e lid, der wet behooren te worden vergoed ; 

dat ook de kosten wegens plaatsing van eene 
advertentie betreffende de aangifte van nieuwe 
leerlingen zijn aan te merken als eene uitgave 
ter verzekering van den goeden gang van het 

onderwijs; dat Ged. Staten mitsdien t erecht 
bij de vaststelling van het bedrag, waarop het 
schoolbestuur krachtens art. 101, achtste lid, 
der wet aanspraak kan maken, ook met deze 
kosten rekening hebben gehouden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is b elast, enz. (A.B.) 

24 .111aart 1927. BESLUIT, houdende beschik
king op het bezwaar van Th. rle Groot 
te Amsterdam op grond van art. 265i der 

emeentewe,t ingeiliend tegPn den aanslag 
in de gemeente Utrecht in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens. S. 60. 

WIJ WTLHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van Th. de 

Groot te Amsterdam op grond van art. 265i 
der Gemeentewet ingediend tegen den aanslag 
in de gemeente Utrecht in de plaatselijke in
komstenbelasting als forens ; 

Den R a.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gAhoord, arl.viezen, van 
14 October 1925, n°. 896 en van 17 Mei 1926, 
no. 896/68; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 21 M.a11,rt 1927, n°. 2, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat Th. de Groot te Amsterdam 
bij aanslagbiljet van 10 September 1924 over 
het belastingjaar 1923/24 als werkforens in de 
gemeente Utrecht is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, aan
voerende dat hij zich geregeld op reis bevindt 
in verschillende deelen en plaatsen van het 
land, en kantoor houdt t-e Am.sterdam, zoodat 
hij bijna niet, a lthans zeer weinig zich te 
Utrecht ophoudt; dat derhalve de opgelegde 
aanslag niet gewettigd is ; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten 'l'h. de Groot is bezoldigd 
hoofdbestuurslid, tevens voorzitter, van den 
Roomsch-Katholieken Meubelmakersbond te 
Utrecht; 

dat het gemeentebestuur van Utrecht heeft 
gesteld, dat reclament met zijn medehoofdbe
stuurders op meer dan 90 dagen van het belas
tingjaar de beschikking heeft gehad over een 
vertrek van het in die gemeente gelegen ad
ministratiegebouw van genoemden bond, als
mede over een in dat vertrek geplaatst schrijf-
bureau; • 

dat, voor zooveel betreft het hebben van de 
beschikking over een schrijfbureau, de stellingen 
van het Gemeentebestu ur van Utrecht zijn bë
streden en tegenover deze bestrijding de juist
heid van die stellingen niet is aangetoond ; 

dat het bovenbedoelde vertrek den secre
taris en den penningmeester van den Bond 
tot kantoor diende en reclamant dit kantoor 
slechts bezocht om met genoemde fuuctiona
rissen besprekingen te houden; 

dat uit het enkele feit, dat reclamant, even
als ieder ander clie met den secretaris of den 
penningmeester iets te bespreken had, die 
functionarissen da.artoe in huu kantoor bezocht 
omdat zij daar nu eenmaal aanwezig waren, 
geenszins volgt, dat dit kantoor in den zin van 
art. 244a, sub 3°., der Gemeentewet bestemd 
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was om hem te dienen tot persoonlijke uitoefe
ning van zijn betrekking ; 

dat veeleer het tegendeel is af t e leiden uit 
de omstandigheid, dat reclamant's werkkring 
h oofdzakelijk bestond uit reizen en dat hi1 voor 
zijn administratieve werkzaamheden zelf te 
Amsterdam een kantoor in gebruik had ; 

dat mitsdien niet is gebleken dat reclamant 
over het belastinajaar 1923124 in de gemeente 
Utrecht belastingplichtig is krachtens art. 2440., 
sub 3°., der Gemeentewet : 

Ge,ien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

den bestreden aanslag te vernietigen. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, da.t, tegelijk met 
zijn rapport, in het Staatsbl,ad zal worden !l'e
plaatst en waarvan afschrift z~.[ worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 24-sten Maart 1927. 
WILHELM! A. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg . 11 April 1927.) 

MINI 'IERIE VAN 
FINANCI:lfä. 

AFDEELING 
DIRE0TE BELASTINGEN. 

o, 2. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 2 
October 1924, n°. 9!!. 

's-Gravenbage, 21 Maart 1927. 
A an de K oningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
a an Uwe :Majesteit weder aan te bieden het 
bezwaarschrift, ingediend door Th. de Groot 
te Amsterdam t egen zijn aanslag in de gemeente 
Utr , ht in de plaatselijke inkomstenbelas ting 
als forens. 

Nad9,t de ondergeteekende k rachtens mach
tiging van U~e M<tjestei t met de Afdeeling 
voor de Geschillen van Be.stuur van den Raad 
van Stat,e in overleg wa.s getreden, heeft die 
Afdeeling, met -wijziging van haar oorspronke
lijk advies, Uwer Majesteit de volgende uit-
spraak voorgedragen : 

Beschikkende op het, bezwaar van Th . de 
Groo• t e Amsterdam <1p 1:,rond van art . 265i der 
Gemeer>tewet ingediend tegan den aar,slag in 
de gemeente Utrec~t in de plaatselijke inko,n
s tcn belasting als forens ; 

Dfm Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen v'ln Bestuur, gehoorrl, adviezen van 
14 October 1925, n°. 896 en van 17 Mei 1926, 
n°. 896/68; 

Op de voordracht van On"en Minister van 
Financiën van . 

Overwegende : dat Th. de Groot te Amsterdam 
bij aan8lagbiljet van 10 September 1924 over 
het belastingjaar 1923/24 als " erkforens io de 
gemeente Utrecht is aangeslagen ; 

dat. hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij zich gl'regeld op reis be
vindt in verschillende deelen en plMtsen van 
.het land, en kantoor houdt te Amsterdam, zoo-

dat hij bijna niet, althans zeer ,~einig zich te 
Utrecht ophoudt; dat derhalve de opgelegde 
aanslag niet gewettigd is ; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten Th. de Groot is bezoldigd 
hoofdbestuurslid, tevens voorzi t ter, van den 
Roornsch-Katholieken Meubelmakersbond te 
Utrecht; 

dat hij als zoodanig te Utrecht op meer dan 
90 dagen van het bela stingjaar 1923/24 de be
schikking heeft gehad over een vertrek van het 
in die gemeente gelegen administratiegebouw 
van dien bond ; 

dat dit vertrek voor hem bestemd was, om 
persoonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen 
aangezien hij blij kens de stukken geregeld dit 
ver trek bezocht en aldaar besprekingen hield 
met andere leden van het hoofdbestuur, welke 
besprekingen tot zijn taak van hoofdbestuurder 
behoorden ; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
Th. de Groot op meer dan 90 dagen van het 
bela.stingjaar te Utrecht de beschikking heeft 
gehad over eene vaste inrichting tot persoon
lijke uitoefening van zijne betrekking; 

dat hij dus terecht overeenkornstü,1 art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet over 
genoemd belastingjaar in die gemeente als 
forens is aangeslagen ; -

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
nit>t vereenigen. De gronden waarop zijn mee
ning rust, zijn vermeld in het ontwerp-besluit, 
dat, Uwer Majestei t hiernevens eerbiedig t er 
bekrachtiging wordt aangeboden. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 

24 Maart 1927. BESLUIT, houdende wijziging 
van den Algemeenen Maatregel van Bestuur 
van 1 April 1909 (Staatsbladn°. 87), bedoeld 
in a rt. 31 de Wet van 23 Mei 1899 (Staats
bladn0.128) en a r tikel 61 van het Burgerlijk 
Wetboek. . 61. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voord racht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Justitie dd. 27 J anuari 1927, 
I ste Afd. n°. 78 en van 3 Februari 1927, l st e 
Afd. C, n°. 907 ; 

Den R aad van State· gehoord (advies van 
den l sten Maart 1927, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nist er van Oorlog en van Onze'l Minister van 
Justitie van 14 Maart 1927, I ste Afd. , n°. 5 en 
van 21 Maar t 1927, l ste Afd. C, n°. 937; 

Gezien art. 31 der Wet van 23 tlfoi 1899 
(S taatsblad n°. 128), zooals dit is gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1909 (Staatsblad n°. 
469), en gezien a rt . 61 van het Burgerlijk Wet
boek; 

Overwegende, dat het t engevolge van de 
wijziging, aangebracht bij de wet van 31 De
cember 1909 (S taatsblad n°. 469) noodig is ge
worden in het Besluit van 1 Apr il 1909 (S taats
blad n°. 87) ook het opmaken van a kten van 
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overlijden van militairen en de inschrijving 
daarvan in registers te regelen ; 

Hel ben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In de eerste alinea van de consi

derans van het Besluit van 1 April 1909 (Staats 
blad n°. 87) wordt in plaats van de woorden 
,,van overlijden van niet -militairen" gelezen: 
,,van sterfgevallen". 

2. In het slot van a rt ikel 1 van het Besluit 
van 1 April 1909 (S taatsblad n°. 87 ) vervallen 
de woorden "van niet-mil itairen" en .,,alle". 

3. In artikel 2 van het in het vorig artikel 
genoemd Besluit vervallen de woorden "van 
een niet-militair". 

Tusscben het 1e en het 2° lid van evenge
noemd ,utikel wordt ingevoegd een nieuw lid, 
luidende : ,, Is een zoodanig officier, of als zoo
danig fungeerend milita ir niet aanwezig, dan 
wijst de bevelvoerende officier een ander mi
litair - bij voorkeur een officier - voor het 
opmaken van deze akten aan". 

Een aan bovenstaand lid gelijkluidend 2° 
lid wordt ingevoegd achter a rt. 3 van het Ko
ninklijk Besluit van 1 April 1909 (Staatsblad 
n°. 87). 

4. Tn artikel 4 van het Besluit v,i,n 1 April 
1909 (Staatsblad n°. 87) wordt in plaats van het 
woord "Houfdintendant" gelezen " In specteur 
der Militaire Administratie". 

Onle Ministers van Oorlog en van Justit ie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschFift zal worden gezonden aan den Raad 
van State . 

's Gravenhage, den 24sten Maart l 927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van Justitie, J. DoNNER. 

( Uitgeg. 5 April 1927.) 

25 Maart 1927. BESLUIT tot uitgifte van 
Roode-K ruis-postzegels. S. 62. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Maart 1927, n°. 1, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op a rt ikel 24, 2° lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543) en artikel l :i, § 1, 
2° lid, van het Postbesluit 1925 (S taatsbla{i, 
n°. 396); 

H eb ben goedgevonden en verstaan : 
te bepa len als volgt : 
Art . 1. Ter gelegenheid van het 60-ja rig 

bestaan van de vereeniging "Het Nederland
sche Roode Kruis" worden van Rijkswege 
Roode-Kruis-postzegels uitgegeven. 

3. De Roo<lc-Kruis-postzegels zijn gedu
rende een door Onzen Minister van Waterstaat 
te bepalen tijd verkrijgbaa.r, nevens de gewone 
postzegels, in de waarden 2, 3, 5, 10 en 15 cent. 

De zegels van 10 cent dragen Onze beeltenis, 
die van 2 cent de beeltenis van wijlen Z. M. 
WILLEM III, Koning der Nederlanden, die 
van 3 cent de beeltenis van H. M. de Koningin
Moeder en die van 5 cent de beeltenis van 
Z. K. H . den Prins der Nederlanden. De zegels 
van 15 cent vertoonen een decoratief ontwerp, 
gewijd aan het doel der vereeniging, in artike l 1 
genoemd. 

1927 

3. De R oode-Kruis-postzegels worden ver
kocht met een toeslag boven de frankeer
waarde van 2 cent voor de zegels van 2 en 3 
cent, vari 3 cent voor de zegels van 5 en 10 cent 
en van 5 cent voor het zegel van 15 cent. De 
opbrengst dezer zegels wordt, na aftrek van 
de frankeerwaarde, de kosten van aanmaak, 
administratiekosten en andere onkosten uit 
de uitgifte voortvloeiende, ter beschikking ge
steld van de vereeniging "Het Nederlandsche 
Roodo Kruis'' . 

4. Op de. Roode-Kruis-postzegels zijn de 
bepalingen van toepassing, welke gelden voor 
de gewone postze~els, behoudens dat de gel
digheidsduur voor het gebruik eindigt met den 
3lsten December 1927. De Roode-Kruis-post
zegels, welke, nadat de termijn van verkrijg
baarstelling is verstreken, nog niet zijn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

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. 

's-Gravenhage, 

De Minister van 

den 25sten Maart 1927. 
WILHELMINA 

Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 
(Uitgeg. 7 April 1927.) 

25 .Maart 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De Koning heeft, krachtens art. 63 
Grondwet, de bevoegdheid om een eenmaal 
door hem vastgestelde salarisregeling naar 
goedvinden t e wijzigen. 

H et is niet in te zien, waarom de sala ri s
regeling van art . 40 Bez.besluit aan die 
wijzigingsbevoegdheid zou zijn onttrokken. 
Dat daarbij een waarborg voor behoud van 
salaris werd gegeven, doet niet af ; die 
waarborg is door de intrekking verdwenen. 

Alleen dan zou de waarborg, ook na hare 
intrekking kunnen doorwerken, indien door 
die waarborg een aanspraak in het leven 
geroepen was, welke de intrekking van het 
voorschrift, waarin zij was vervat, niet kan 
verdwijnen, omdat zij viel onder de be
scherming van een wettelijk voorschrift 
van hoogere kracht dan bedoelde voor
schrift (een alg, maatr. v. bestuur) en daar
door aan het ingrijpen van den Koning a ls 
wetgever was onttrokken. 

Zie Concl. Adv.-Gen. over den aard van 
het voorschrift in verband met de ver
houding Staat-individu . 

(Grondwet art. 63, R. 0. art . 2.) 

Mrs. Visser, Ort, van den Dries, Schepel, 
van Gelein Vitringa. 

A. J. M. van der Wielen, brieven- en tele
grambesteller, wonende te Amsterdam, eischer 
tot cassatie van een arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage dd. 15 Maart 1926, advocaat 
Mr. H . P. Marchant, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, woonplaats heb
bende te 's -Gravenhage, verweerder in cassatie, 
advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does; ge
pleit door llir. J . H . Telders. 

12 
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Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

De eischer vorderde bij inleidende dagvaar
ding van den Staat der Nederlanden betaling 
van het bedrag hetwelk, met toepassing van 
art. 2 van het K. B. van 23 April 1924, S. 200, 
over de maand Mei 1924 is gekort op de door 
hem en een aantal andere ambtenaren in dienst 
van het Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie, welke aan hem hunne 
rechten hebben gecedeerd, op 1 Juli 1922 ge
noten jaarwedde en voerde ter ondersteuning 
daarvan aan, dat eene toegekende wedde in 
het algemeen niet kan worden verlaagd en 
zeker nie t in dit geval, waar art. 40 van h e t 
K. B. van 23 Januari 1920, S. 37, haar waar
borgde. 

De Arr.-Rechtbank, daarin bijgevallen door 
het bevestigend arrest van het Gerechtshof 
alhier, ontzegde hem zijne vordering, waarom 
hij het navolgend middel aan het oordeel van 
Uwen Raad onderwerpt : ,,Schending en ver
keerde toepassing der artt. 40 van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1920, S. 37, (K. B. van 23 Januari 1920) gelijk 
het luidde na de daarin laatstelijk gebrachte 
wijziging bij K. B. van 19 Juni 1922, S. 400, 
1. 2, 3 der Wet houdende regeling der afkon
diging van algemeene maatregelen van in
wendig bestuur van den Staat, van 26 April 
1852, S. 92, laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 26 Juli 1918, S. 499, 4, 5, 11, 13 en 14 A. B., 
gewijzigd bij de Wet van 26 April 1917, S. 303, 
55, 63 en 72 Grondwet, in verband met art . 1 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920, S. 37, (K. B. van 23 Januari 
1!)20), 48 Rv., door te beslissen: 

1 °. dat de bewoordingen van art. 40 van het 
K . B. van 23 Januari 1920, S. 37, zooals het 
na de wijziging van 1922 luidde, slechts den 
schijn wekken, alsof de Staat daarbij aan de 
genoemde ambtenaren een recht op duurzaam 
behoud van de op 1 Juli 1922 door hen genoten 
wedde toekende ; 

2°. dat de Kroon niet bevoegd was on;t be
doelden waarborg onherroepelijk te geven aan 
de ambtenaren op 1 Juli 1922 in dienst van 
den Staat voor den tijd, dat zij in dienst zouden 
blijven; 

3°. dat door, na de intrekking van genoemd 
art. 40, de salarissen ook van de op 1 Juli 1922 
reeds in dienst zijnde ambtenaren onder de 
algemeen voorgeschreven korting te doen vallen, 
aan die intrekking geenszins terugwerkende 
kracht werd toegekend, immers .art. 40 zijne 
werking heeft behouden zoolang het gold en 
de nieuwe regeling eerst daarna in werking is 
getreden.'' 

De menschheid ontleed bestaat uit indivi
duën met goede en kwade neigingen en met in
stincten van hoogere en lagere orde. De indi
viduën zijn aangewezen en voorbeschikt met 
elkaar te verkeeren en leven op een bodem en 
in eene omgeving, die, hetzij in natura, of in 
grondstof, tegen arbeidspraestatie alles brengen, 
wat tot voortbestaan noodzakelijk is. 

De neigingen en instincten komen telkens 
met elkaar in botsing- De sterkere poogt den 
zwakkere te overmeesteren en aan zijn wil 
ondergeschikt te maken. De botsingen zijn in
dividueill of groepsgewijze, al na.ar mate van 

de belangen, die er bij betrokken zijn. Naar 
gelang de menschheid groeit, vermeerderen zij 
en spitsen zij zich toe. 

Toch mag de zwakkere geen slachtoffer 
worden van den sterkere en mogen lagere neigin
gen niet die van hoogere orde verdringen. De 
wereld moet vooruit . Er moet richting gegeven 
worden aan de gedragingen der individuën. 

Zóó denk ik mij den Staat, als belast met het 
geven dier richting en bestemd om den chaos 
te ordenen en te regelen. 

Nabije voorbeelden van toepassing dier ge
dachte zie ik in de wording van de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika, van Italië, van het 
Duitsche Rijk en in de stichting van den Vol
k enbond, die, naar ik hoop, een Staat van 
Staten worden zal. 

Zoowel zij, die gelooven aan zijn goddelijken 
oorsprong, als zij, die hem opgebouwd door en 
opgekomen meenen uit den volkswil, erkennen 
zijn bestaan en achten hem levensvoorwaarde 
der goede samenleving. 

Hoe kan het ook anders? Noem hem, gelijk 
de Fransche Zonnekoning deed, Caesar, of ge
lijk zij, wier wereld- en levensbeschouwing 
anders is, een onpetsoonlijk wezen, dat slechts 
leeft bij de gratie van hen, die hem aanschijn 
schonken, beiden komen hierin overeen, dat 
hij niet ~emist kan worden en dat, zonder hem, 
de onvolkomen mensch en dus ook de onvol
komen menschheid tot ondergang gedoemd is. 

Zoolang er sterkeren en zwakkeren zijn, zoo
lang er driften zullen zijn van edelen en minder 
nobelen aard, kortom zoolang de mensch mensch 
blijft en niets menscheLjks hem vreemd is, 
zóólang zal er behoefte bestaan aan een mach
tigere van anderil orde, die met breeden opzet 
regeert en heerscht, en die de belangen van het 
individu toetst aan die der samenleving, aldus 
trachtend het volmaakte te bereiken. 

Individu en Staat kunnen dus niet in één 
adem genoemd worden. Wel kan de laatste in 
individui'ele gedaante optreden, indien hij dit 
gepast oordeelt, maar zijne eigenlijke taak is 
regeeren en heerschen, scheppen en volmaken. 

Wanneer dit inderdaad de Staatstaak is, 
indien werkelijk zijn grondslag van zoo geheel 
anderen opzet is dan dien van het individu, 
dan voelt men, dat eene vergelijking tusschen 
beiden nimmer mag plaats hebben en dat de 
macht van het individu en diens recht moet 
wijken voor de macht en het reocht van den 
Staat, want, waar gene de enkeling is, is deze 
de vertegenwoordiger van zijn lastgever, die 
het leven en de gedragingen van den enkeling 
in overeenstemming heeft te brengen met het 
algemeen belang en daarom dit belang uit
sluitend al~ richtsnoer heeft. 

Wiens wereld- en levensbeschouwing de 
ware is, of de Staat is van goddelijken oorsprong 
dan wel menschenwerk, daarop verwacht dit 
proces geen antwoord, maar wel is voor een 
oordeel daarover van gewicht te weten, dat 
hij bestaat en dat zijn grondslag dermate ver
schilt met dien van het individu, dat. zij onder
ling nimmer kunnen worden vergeleken. Het 
individu gehoorzaamt en volvoert, wat hem is 
opgedragen. De Staat beveelt, heerscht en 
draagt op krachtens zijn hoogheidsrecht. 

Ik sprak daar van hoogheidsrecht . Dit eischt 
nadere verklaring. Verschil in grondslag maakt 
verschil in recht. Waar van den enkeling als 
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wodanig slechts kan gevergd worden, dat hij 
zijn eigen belang behartigt, is het recht, dat 
hij daarvoor inroept privaat recht. Maar, wan
neer de Staat als Staat dat van het algemeen 
t er hand neemt, zijn zijne voorschriften publiek 
recht. 

Men heeft getracht hieraan te tornen. Wat 
bazelt ge toch, zoo wordt verkondigd, van 
publiek en privaat recht, er is maar één recht, 
waaraan zoowel de Staat-als het individu onder
worpen is E:n dat is "Het R echt". 

Het moge zijn, dat hunne levens- en wereld
beschouwing dezen wijsgeeren steun biódt voor 
deze stelling, mij kan zij niet bevredigen. 

Ik beweer niet, dat 1tlles wat de Staat doet, 
,,Recht" is. Maar ik houd vol, dat de verplich
tingen, die hij oplegt, recht zijn, dat de tot het 
Staatsverband behoorenden hebben te eer
biedigen en te gehoorzamen, al is het ook door 
menschenhand gemaald;. En dit recht is van 
geheel andere orde en van ander weefsel dan 
dat van het individu. 

Vraagt men mij, .vaar dit ge chreven staat, 
dan moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Eene positieve plaats kan ik niet n oemen. 
Maar in de wording van den Staat en van het 
individu, in beider optreden en in beider macht 
voel ik een onderscheid, dat in beider recht zich 
afspiegelt. 

Hoe moet nu de Staat leven en zijn taak 
volvoeren? Is hij oppermachtig? Mag hij de 
regels der goede t rouw schenden ? Geldt voor 
hem niet, dat een man een man en een woord 
een woord is? 

Ongetwijfeld moet hij een voorbeeld zijn voor 
het individu. Wezen van hooger orde of opge
komen uit den volkswil, steeds dient hij erop 
bedach t te zijn naar volmaking te streven en 
voor hem geldt dus ook in beginsel de goede 
trouw, de kracht der eenmaal gegeven belofte 
en een gepast gebruik van macht. 

En al zou hij van natuur oppermachtig zijn, 
zoo kan hem toch door zijn lastgever of door 
hem zelf zelfbeperking zijn en worden opgelegd 
in den vorm van bindende regels, die hij heeft 
in acht te nemen en na te komen en die zijne 
gedragingen beheerschen. 

Zóó ontstonden de Grondwetten en de wetten, 
welke die regels bevatten en waaraan de Staat 
zich heeft t e onderwerpen, wil hij zijne opdracht 
naar ei ch volvoeren. Binnen die regels geniet 
luj bewegingsvrijheid en zoodra zulk een regel 
buiten werking wordt gesteld, heeft hij de 
door dezen verloren vrijheid herwonnen . 

De Staat is onpersoonlijk, althans naar de 
beerschende opvattingen. Wij voelen hem steeds 
in onze nabijheid en over ons waken, maar wij 
zien hem niet. Voor de uitoeferung zijner functie 
beeft bij menschelijke krachten noodig. Naar 
buiten, door zijne diplomatie, zijn consulairen 
dienst, zijne legers en zijne vloot. naar binnen 
door zijne organen, zijne ambtenaren, die de 
belasting innen ter instandhouding, die de orde 
handhaven, die zeggen, wat recht is en die 
ervoor waken, dat de verplichtingen, welke hij 
oplegt en de rechten, die hij toekent, worden 
nageleefd en geëerbiedigd. 

Hij zou hunne diensten kunnen vorderen 
zonder eenige bezoldiging, wanneer dit hem 
goeddunkt, of indien hem dit geboden werd. 
Hier voelt men het kenmerkend verschil met 
het civiele recht. 

Maar in dit opzicht is hij hier te lande geknot 
in zijne macht. Volgens art. 63 der Grondwet 
toch heeft de Kroon het opperbestuur der geld
middelen en de regeling der bezoldiging van 
alle collegiën en ambtenaren, die uit 'sRijks 
kas worden betaald, terwij l aan de wet is op
gedragen het vaststellen van die van den Raad 
van State, der Algemeene Rekenkamer en .van 
de Regterlijke Magt. 

Door ambtenaren gepraesteerde diensten 
moeten dus worden betaald. 

De uitzondering laat zich verklaren. Men 
wilde volkomen onafhankelijkheid van den 
Raad van State, van de Algemeene Reken
kamer en van de Rechterlijke Macht en ver
koos daarom de onttrekking van de regeling 
dier bezoldigingen zelfs aan de Kroon. 

Aan dit grondwettelijk artikel dankt het Be
zoldigingsbesluit zijn ontstaan, dat door zijne 
wijzigingen zooveel kritiek heeft uitgelokt en 
zooveel stof heeft doen opwaaien en met de 
bespreking daarvan nader ik het hart der 
kwestie, die aan Uwen Raad is voorgelegd. 

Wellicht ben ik tot dusverre wat uitvoerig 
geweest in mijn staatsrechtelijke beschouwingen, 
maar zij zijn de uitkomst van eigen overpein
zing. Met opzet liet ik na de debatten in de 
Staten-Generaal te raadplegen, met opzet meed 
ik Duguit , Kelsen, Loeff, Lohman en hunne 
bij uitstek wetenschappelijke studies, geenszins 
ui t gerin~chatting, doch alleen, omdat ik vrij 
wilde bl~ven in mijn denken en geven, omdat 
ik bang was voor hun invloed, omdat ik het 
recht wilde brengen, zooals ik dat aanvoel. 

Is het zelfoverschatting? Aan Uw Raad het 
oordeel daarover. En aan m ij de wetenschap 
het beste te brengen, wat ik vermag, nl. eene 
onbevangen en frissche conclusie. . 

Het stof, waarvan ik zooeven als opgewaaid 
sprak, schuilt in het fameuse art. 40 van het 
Bezoldigingsbesluit. Vóór 19 Juni 1922 luidde 
dit : ,,Wij behouden Ons voor om, bij vermin
dering van de heerschende duurte, door wijzi
ging van dit besluit, eene daarmede evenredige 
algemeene salarisvermindering te doen plaats 
hebben, behoudens handhaving van de wedden, 
die eenmaal zijn toegekend. " 

De Regeering zelf noemde het een "staats
rechtelijk monstrum. Wie omtrent het ver
diende dier qualificatie meer weten wil, raad
plege de Schuurman's edit.ie op dat voorschrift. 
Hier zij het genoeg aan te stippen, dat het 
op 19 Juni 1922 vervangen werrl door een van 
dezen inhoud: ,,Voor de op 1 Juli 1922 in dienst 
zijnde ambtena ren blijven de op dat tijdstip 
door hen genoten wedden gewaarborgd, be
houdens in geval en voor zoover die wedden 
ingevolge de op evengenoemden datum be
staande bepalingen van dit besluit vermin
de ring moeten ondergaan." 

Redert dien kwamen, indi en ze zich al niet 
vertoond hadden, de magere na-oorlogsjaren. 
De Regeering wrong en trok, wat zij kon, om 
de uitgaven tegen de inkomsten te d oen op
wegen, doch t evergeefs. De schatkist toonde 
meer dan den bodem. Er was een te kort en 
naar middelen moest worden gezocht de be
grooting sl uitend te maken. Eén daarvan werd 
gevonden in de intrekking van evengemeld 
art. 40 bij K. B. van 7 April 1924, S. 172, 
gevolgd door dat van 23 April 1924, S. 200, 
waarbij in art. 2 de overbekende kortingen 
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werden ingevoerd op alle ambtenaarssalarissen, 
wier vaststelling artikel 63 aan de Kroon op
draagt. 

De considerans van dat van 7 April 1924, 
S. 172, verdient daarbij meer dan gewone aan
dacht, omdat hij de motieven doet kennen, 
waarom de Kroon tot intrekking van art. 40 
meende te mogen en te moeten overgaan. Hjj 
luidt aldus : ,,Overwegende, dat eene bepaling 
als in art. 40 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920, S. 37, is 
vervat, onjuist moet voorkomen, omdat zij 
ten aanzien van het behoud van bepaalde 
wedden verwachtingen wekt, welke desondanks 
om den aard van de rechtskracht van het voor
schrift, waarbij de bepaling is gegeven,- niet 
zijn verzekerd ; 

0. voorts, dat onder de tegenwoordige oni
standigheden de noodzakehjkheid bestaat eener 
algemeene vermindering van wedden en in
achtneming daarbij voor de onder bovenge
noemd B('lzoldigingsbesluit vallende ambtenaren 
van de in art. 40van dat besluit betreffende eene 
vermindering van wedden gestelde bepaling, 
niet mogelijk is, zoodat ook uit dien hoofde 
het ar tikel niet kan worden gehandhaafd." 

Tegen dien considerans en de gevolgen der 
intrekking, nader uitgewerkt in het K. B. van 
23 April 1924, S. 200, is feiteljjk het geheele 
cassatieberoep in zijn drie onderdeelen gericht, 
waarbij de wettige totstandkoming van beide 
Koninklijke besluiten niet betwijfeld wordt. 

Ik stel daartegenover als steUingen, dat de 
rechter moet afzien van elk oordeel over de 
doeltreffendheid dier besluiten, dat de intrek
hlng van art. 40 volkomen geoorloofd was en 
dat de eischer van cassatie geen recht heeft 
om zijne vordering geldend te maken. 

Met de verdediging der eerste stelling kan 
ik bijzonder kort zijn. De geëerde pleiter voor 
eischer erkende haar als gegrond en nog hoor 
ik hem uitroepen, dat de kwestie van de nood
zaak en van de doelmatigheid der intrelling 
van den waarborg politiek is, die in deze zaal 
buiten beschouwing behoorde te blijven. 
Trouwens, hoe zou de rechter haar ook behoor
lijk kunnen toetsen? Hij is voor de beantwoor
ding van vragen van regeerbeleid niet geoutil
leerd. 

Hoogstens kan hij zich stellen op het stand
punt dat, gegeven de verzekering der Kroon 
in den considerans, dat de t,ijdsomstandigheden 
noodzaakten tot versobering der Staatshuis
houding, dient te worden onderzocht en be
slist, of die versobering kan worden verkregen 
door een bestaanden waarborg van ambtenaars
wedden ongedaan te maken. En op die vraag 
zal zich een bevestigend antwoord niet laten 
wachten, gezien de uitgaven voor wedden en 
de besparing daarop door inkorting. 

Voor oplossing der tweede vraag, of de 
eischer aan het ingetrokken art. 40 van het Be
zoldigingsbeslui t oojt eenig recht tot navor
dering van gekorte wedde kan ontleenen, moet 
ik terug naar art. 63 der Grondwet. Daarin 
wordt den K oning het opperbestuur van de 
algemeene geldmiddelen verleend. 

Buys (I, blz. 256) vesti~de er reeds de aan
dacht op, dat de uitdrulling "algemeene geld
middelen" veel te eng is en dat daarbij niet 
is gegeven het attribuut van opperbeheer over 
hetgeen de Staat jure privato bezit. Een uit-

vloeisel. van dit beheer over de algemeene geld
middelen noemt hij de regeling der bezoldiging 
der collegiën en Staatsambtenaren, ,,een recht", 
zooals hij zegt, ,,dat intusschen vrij wel op zich 
zelf staat en, had de Grondwet niet. anders ge
zegd, wellicht door niemand als een natuurlijk 
gevolg van het hier besproken opperbestuur 
zou zijn aangemerkt." 

Hieruit resulteert nu onbetwistbaar, dunkt 
mij, dit: dat, waar de Koning krachtens art. 63 
der Grondwet het opperbestuur heeft over het
geen de Staat jure publico bezit en waar de 
regeling der hem opgedragen bezo!diging een 
uitvloeisel is van dat publiekrechtelijk opper
beheer, de uitoefening van dit recht is eene 
publiekrechtelijke daad in wezen en gevolgen . 

Maar ook nog om eene andere reden schijnt 
mij dit juist. De coliegiën en ambtenaren yorme~ 
als geheel eene breede laag der bevolhlng. · Z1J 
zijn talrijk in aantal en daardoor is de voor
ziening in hunne belooning als zoodanig wegens 
hunne roeping St.aatstaak. 

Zóó gezien en verklaard is art. 40 van het 
Bezoldigingsbesluit in zijne waarborgen van 
1920 en 1922 publiek recht en zóó is ook de 
intrelling daarvan in 1924 en de korting van 
datzelfde jaar op de wedden eene daad van 
publiek recht, omdat eenerzijds alle besluiten 
steunen op het publiekrechtelijk attribuut der 
Kroon en aJ1derzijds een algemeen karakter 
dragen, geldend voor eene groote categorie van 
organen, waardoor de Staat als zoodanig zijn 
plicht vervult. 

Mag nu de Kroon een eenmaal geschonken 
waarborg terugnemen? Is zij bevoegd zulk een 
waarborg te geven?' Ontleent de ambtenaar 
individueel aan dien waarborg een verkregen 
recht, waarvan hij de nakoming kan vorderen? 

Laat ik mogen beginnen met de tweede vraag, 
of nl. de Kroon een waarborg van behoud van 
salaris aan ambtenaren geven mag. 

Ik antwoord bevestigend. Of die waarborg 
wijs beleid moet genoemd worden, laat ik daar. 
Die vraag raakt mij niet. Zij is t.er oplossing 
van de Regeering, die hem gaf en die volkomen 
in staat was om te beoordeelen, of hij gegeven 
moest worden. 

Maar dat hij gegeven kon worden, staat voor 
mij vast. De Koning heeft immers naar art. 63 
der Grondwet het opperbestuur van de pu
blieke geldmiddelen en als uitvloeisel daarvan 
de onbeperkte regeling der bezoldigingen. Hij 
kan dus krachtens de volheid van zijn over
heidsrecht eene waarborging der bezoldigingen 
uitgeven. 

Is die waarborging onherroepelijk en mag de 1 
Kroon een eenmaal gegeven woord breken? In 
den considerans van het K. B. van 7 April 
1924, S. 172, lazen we reeds, hoe die breking 
afgedwongen werd door de noodzakelijkheid 
der toenmalige omstandigheden, hoe hier als 
het ware overmacht tot die breking noopte. 

Op het gezag der Regeering aanvaard ik en 
moet ik aanvaarden, dat de omstandigheden 
drongen en overmacht aanwezig was en in dat 
geval, uitgaande dus van de onderstelling, 
dat de Regeering juist zag op grond van de 
uitsluitend haar ten dienste staande gegevens, 
acht ik die breking volkomen gewettigd. De 
mindere belangen toch moeten wijken voor 
dat ééne groote, het Staatsbelang, dat het be
lang is van allen. Dat belang gaat voorop. 
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Daarvoor moet alles en allen terugtreden, zij 
het dan ook met opoffering, zij het ook mot 
terugneming van het gegeven woord. 

Volgt hier reeds uit, dat de waarborging als 
publiekrechtelijke daad niet onherroepelijk is, 
zij is het ook niet om andere reden : 

Indien de Kroon zooals onderwerpelijk pu
bliekrechtelijk optreedt en salarissen - let 
wel zonder tijdsbepaling of tijdduur - waar
bor~t, of vermindert, doet zij dit in kwa
liteit van "Opperbestuur van de algemeene 
geldmiddelen,,_ Daaruit kan nimmer voor den 
individuëelen ambtenaar een privaatrechtelijke 
verbintenis tot nakoming ontstaan, omdat de 
waarborg een gnnst is en geen recht. De Kroon 
immers als zoodanig oefent dan publiek recht, 
dus hoogheidsrecht, uit en de draagster van 
dit hoogheidsrecht is ten alle11 tijde bevoegd, 
krachtens het exclusief karakter van dit recht, 
en krachtens haar opperbestuur den waarborg 
t erug te nemen. Hij geldt volgens zijne duide
lijke bewoordingen tot wederopzeggens door het 
gezag, dat hem gaf, maar geen stap verder. 

De kernfout van het geheele middel is, dat 
daarbij uit het oog verloren is, dat de waarborg, 
evenals gratie, staatsrechtelijk een betoon is, 
een eenzijdig gebaar van boven, en geen accoord 
en de herroeping daarvan als zoodanig naar 
zijn bewoordingen is in de uitsluitende macht 
der Kroon als grondwettelijk attribuut. 

Ware het anders, dan zou de Kroon door een 
onherroepelijken waarborg hare taak van rege
laar der bezoldiging uit handen geven, wat 
strijden zou met den aard van het recht, 
strijden ook met art. 63 der Grondwet, dat 
der Kroon als attribuut vrijheid van beweging 
ten aanzien der bezoldigingen toekent,, welke 
vrijheid, indien de stellingen van den geëerden 
pleiter voor eischer juist waren, gevangenschap 
zou beteekenen. 

Uit hetgeen ik betoogd heb, volgt reeds mijn 
antwoord op de derde vraag, of nl. de ambte
naar aan den gegeven, doch eenzijdi!!: terug
genomen waarborg een verkregen recht kan 
ontleenen, waarvan hij de nakoming voor den 
rechter kan vorderen. 

Ik ka'n dat recht nergens op enten. Niet op 
art. 40 van het Bezoldigingsbesluit 1922, want 
dit is rechtens en onaantastbaar ingetrokken. 
Niet op de opgenoemde bepalingen rler Wet 
van 15 Mei 1829, S. 28, daar die bij wijze van 
analogie goed zijn toegepast. Aan het K. B. 
van 7 April 1924, S. 172, noch aan dat van 
23 April 1924, S. 200, is - zooals het Hof 
terecht opmerkt - terugwerkende kracht toe
gekend. Art. 40 van het Bezoldigingsbesluit 
van 1922 heeft zijne volledige werking be
houden, totdat het werd afgeschaft en toen het 
eenmaal afgeschaft was, lag voor de Kroon het 
terrein open krachtens art. 63 der Grondwet 
ook die ambtenaren in de noodzakelijke korting 
te betrekken, waaraan vóór dien een tijdelijken 
waarborg was gegeven. 

Enten kan ik het ook niat op de geciteerde 
artikelen der Grondwet, op de bepalingen der 
Wet van 26 April 1852, S. 92, of op art. 48 Rv. 

Op het laatste niet, omdat alle gronden door 
den rechter onder de oogen zijn gezian, die 
mogelijkerwijze zouden kunnen in aanmerking 
komen. Op de eerste niet, waarvan meer spe
ciaal art. 63 der Grondwet aandacht verdient, 
omdat eene andere toepassing dan het Hof 

• I 

' daarvan geeft, onjuist zijn zou, en op die der 
Wet van 1852 niet, daar is toegegeven, dat 
daartegen allerminst gezondigd is . 

Mag ik thans eindigen, waarmede ik had 
kunnen aanvangen, doch waarvan ik heb afge
zien ter wille van de zaak, die het hier geldt en 
van de juridieke kritiek, dia het regeerbeleid 
heeft gewekt. 

De geëerde pleiter voor den Staat is er zijn 
rede mede begonnen. Wanneer van Uwen Raad 
heil wordt verwacht in deze procedure, moet 
de eischer be,hogcn uitkomen. Slechts dan zou 
hij kans van slagen kunnen hebben, indien Uwen 
Raad de administratieve rechtspraak was op
gedragen en hij een positief artikel van het 
administratief recht kon toonen, dat der Re
geering verbood te handelen, zooals zij in 1924 
gedaan heeft door intrekking van art. 40 van 
het Bezoldigingsbesluit en latere korting op de 
wedden. 

Mij derhalve zorg,,uldig onthoudend van 
iedere toetsing van het regeerbeleid, omdat ik 
daartoe niet in staat ben en omdat zij ligt buiten 
het terrein, wat des rechters in het algemeen 
en des cassatierechters in het bijzonder is, kom 
ik t.ot de conclusie, dat de intrekking van 
artikel 40 en de korting van later beiden ge
oorloofd zijn en dat aan dat afgeschafte voor
schrift nimmer tegenover den Staat eenig vor
deringsrecht kan worden ontleend, waarom ik 
Uw College in overweging geef te besluiten 
tot verwerping van het beroep, met veroordee
ling Yan den eischer in de kosten op de behan
deling daarvan in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat blijkens het bestreden arrest en het 

daarbij bekrachtigde vonnis der Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, d.d. 31 Maart 1925 (A. B. 
1925, blz. 427, Red.), de rechtsvoorgangers van 
eischer in cassatie, die hem hun vorderingen 
hebben gecedeerd, reeds op 1 Juli 1922 waren en 
gedurende de maand Mei 1924 nog waren ambte
naren in dienst van het Staatsbedrijf der Poste
rij en, Telegrafie en Telefonie ; 

dat op hen derhalve toepasselijk was art. 40 
van het Bezoldigingsbesluit 1920, S. 37, gelijk 
dat luidde na de ,vijziging bij K. B. van 19 Juni 
1922, S. 400, en wel voorzoover ten deze van 
belang: ,,Voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde 
ambtenaren blijven de op dat tijdstip door hen 
genoten wedden gewaarborlld" ; 

dat bij K. B. van 7 April 1924, S. 172, ge
noemd artikel 40 is ingetrokken, terwijl bij 
K. B. van 23 April 1924, S. 200, met ingang van 
1 Mei 1924 een salariskort ing is vastgesteld, 
welke ook op de wedden van de rechtsvoor
gangers van eischer is toegepast ; 

dat eischer nu uitbetaling van het aldus 
gekorte bedrag heeft gevorderd, daartoe aan
voerend~ : 1°. dat reeds in het algemeen de een
maal door den Staat aan den ambtenaar toe
gekende wedde niet kan worden verlaagd ; 
2°. dat dit althans krachtens evengenoemd 
artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit niet kon 
geschieden ten opzichte van de wedden, genoten 
door op 1 Juli 1922 in dienst zijnde ambtenaren, 
zijnde dan ook de intrekking van dat artikel 40 
zonder gevolg en de vermindering der wedden 
bij genoemd K. B. van 23 April 1924 ten opzichte 
van 'die ambtenaren krachteloos : 

dat de Rechtbank die beide stellingen onge . 
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grond heeft geacht en de vordering heeft ont
zegd, t erwijl in hooger beroep het Hof dat vonnis 
heeft bekrachtigd, daarbij eveneens die beide 
stellingen verwerpende, ten aanzien van de 
tweede, op grond onder meer op de in het cas
satiemiddel meegedeelde overwegingen ; 

0. dat het tegen deze uitspraak aangevoerde 
cassatiemiddel luidt: (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. hieromtrent: 
dat, gelijk eischer niet langer betwist, artikel 

63 der Grondwet den Koning de bevoegdheid 
verleent om ook een eenmaal door hem vast
gestelde salarisregeling naar goedvinden te 
wijzigen; 

dat niet wèl is in te zien waarom de alaris 
regeling, welke in voormeld artikel 40 was 
vervat en welko in de wijze, waarop zij tot stand 
was g~komen, van eenige andere op artikel 63 
der Grondwet berustende salarisregeling niet 
verschilde, aan die wijzigingsbevoe!l'.dheid zou 
zijn onttrokken ; ~ 

dat eischer dit laatste echter meent, omdat 
de ambtenaren aan den in artikel 40 van het 
Bezoldigingsbesluit 1920 genoemden waarborg 
zouden ontleenen een verkregen recht op 
behoud van salaris, hetwelk niet meer door de 
macht, welke ·het had toegekend, ongedaan 
kon worden gemaakt ; 

dat dit betoog echter den eischer niet kan 
baten; 

dat toch het meergenoemde artikel 40 is 
vastgesteld hij algemeenen maatregel van 
bestuur en eveneens bij algemeenen maatregel 
van bestuur, dus door een daad van denzelfden 
wetgever, is geschrapt; 

dat, waar een latere uiting van een wetgever 
voorrang heeft boven een voorafgaande, het 
gevolg van die intrekking is geweest, dat 
artikel 40 met den daarin vervatten waarborg 
verdween en aan dat artikel op zich zelf 
daarna geen rechten meer konden worden 
ontleend; 

dat de waarborg alleen dàn na de intrekking 
van het artikel had kunnen doorwerken, indien 
door het voorkomen van dien waarborg in 
artikel 40 een aanspraak in het leven geroepen 
was, welke niet had kunnen verdwijnen met het 
voorschrift, waaraan zij haar ontstaan te danken 
had, omdat zij viel onder de bescherming van 
een wettelijk voorschrift van hoogere kracht 
dan de algemeene maatregel van bestuur en 
daardoor aan het ingrijpen van den Koning 
als wetgever was onttrokken ; 

dat alsdan het Hof, door met zoodanig, den 
gegeven waarborg beschermend wettelijk voor
schrift niet rekening te houden, dat voorschrift 
zou kunnen hebben geschonden; 

dat echter het cassatiemiddel geen enkele 
zoodanige wetsbepaling opnoemt; 

dat immers, gelijk uit het voorafgaande volgt, 
noch artikel 1 noch artikel 40 van het Bezol
digingsbesluit 1920, S. 37, daartoe in aanmerking 
kunnen komen ; 

dat evenmin de wet van 26 April 1852, 
S. 92, betreffende de afkondio-ing van algemeene 
maatregelen van bestuur en °artikel 48 Rv. iets 
inhouden, wat ten deze t-er zake dienende is ; 

dat het Hof voorts aan artikel 63 der Grond
wet, gelijk mede uit het voorafgaande volgt, een 
juiste toepassing gegeven heeft, terwijl de 
artikelen 55 en 72 der Grondwet ten deze niets 
afdoen; 

dat ten slotte wat aangaat de in het middel 
genoemde artt. van de wet Alg. Bep., de artt. 
11, 13 en 14 geh~el buiten dit onderwerp staan, 
artikel 5 niet geschonden kan zijn door de be
slissing, dat ean vroegere wet door een latere 
haar kracht heeft verloren en ook van schending 
van artikel 4 geen sprake kan zijn, omdat, 
indien ten deze aan de intrekking van artikel 40 
terugwerkende kracht mocht zijn toegekend, 
znlks geschied is overeenkomstig den wil van 
den wetgever, terwijl dat artikel niet den wet
gever verbiedt aan zijn voorschriften terug
werkende kracht te verleenen, doch alleen den 
rechter de bevoegdheid ontzegt zulks eigen
machtig te doen ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het_ beroep. (N. J.) 

28 Maar! 1927. BESLlTIT, bi,palen{e de be
kendmaking in het S taatsblad van de 
tus chen den Gezant der Nederlanden te 
Constantinopel en den Turkschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken op 27 Januari 
1927 te Angora gewisselde nota's tot ver
lenging van de voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Tur!cij , van 11 Februari 1926 (Staatsblad 
1926, nos. 288 en 340). S. 63. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de tusschen Onzen Gezant te Con
stantino]Ml en den Turkschen Minister van 
Buitcnlandsche Zaken op 27 Januari 1927 te 
Angora gewisselde nota's tot verlenging van 
de voorloopige regeling der handelsbetrekkin
gen tusschen Nederland en Turkije -van 11 Fe
bruari 1926 (Staatsblad 1926, nos. 288 en 340), 
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 23sten Maart 
1927, Directie van het Protocol, n°. 9022; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's en de vertalin~en daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze MiniRters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt v<ireischt. 

s-Gravenhage, den 28sten Maart 1927. 
WILHELllU~ A. 

De 111inister van Buitmlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BL0KLAND. 

(Ui tgeg. 7 April 1927.) 

28 111aart 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot het 
aangaan van een geldleening op grond dat 
daarin de voorwaa,rde is opgenow en dat de 
geldgeefster het recht heeft het ter leen 
verstrekte kapitaal te allen tijde mot in
achtneming van een opzeggingstermijn van 
drie maanden op te eischen. 

1 Zie voor de Fransche en Nederlandsche 
tekst de wet van 31 Juli 1926, S. 288. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep. ingeste ld door 

d en Raad der gemeente Bergambacht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
23 Augustus 1926 B n°. 7441 /31, 3e afd. G. S. 
n°. 138 waarbij goedkeming is onthouden aan 
zijn besluit van 9 Augustus t. v. tot het aangaan 
eener geldleening groot f 17,000 bij de Coöpe
ratieve Boerenleenbank te Bergambacht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
11 ,Januari 1927 n°. 1 en 2 Maart 1927 n°. 1/39 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
Maart 1927, n°. 1930, afd. B. B.; 

0. dat de Raad van Bergambacht in zijne 
vergadering van 9 Augustus 1926 heeft besloten 
tot het aangaan van eene geldleening van 
f 17,000 bij de Coöperatieve Boerenleenbank te 
Bergambacht af te lossen in 17 jaar; 

dat Ged. Staten van Zuid-H olland bij hun 
besluit van 23 Augustus 1926 B n°. 7441 /31, 
3e afd. G. S. n°. 138, aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging 
dat daarbij is bepaald dat de geldgeefster het 
recht heeft het ter leen verstrekte kapitaal te 
allen tijde met inachtneming van een opzeggings
termijn van drie maa.nden op te eischen ; dat 
d e gemeente door deze voorwaarde gedurende 
een vrij lange reeks van jaren steeds het 
gevaar zou loopen om naar een anderen geld
schieter te moeten uitzien, afgescheiden nog 
daarvan, dat zij genoodzaakt zal worden bij 
herplaatsing der leening een hoogere rente te 
vergoeden, indien de bank van haar bevoegd
heid gebruik maakt , ten tijde van een toch 
nimmer uitgesloten stijging van den rentestan
daard ; dat hun - in weerwil van de overigens 
gunstige voorwaarden, waarop de onderhavige 
leening met de Coöperatieve Boerenleenbank 
kan worden aangegaan - toelating der meer
genoemde bepaling wel zeer ongewenscht wil 
voorkomen, t e eerrler, omdat het. gelet op de 
in den laatsten tijd door soortgelijke gemeenter 
gesloten geldleeningen, voor de gemeente Berg
ambacht zeer zPker mogelijk moet zijn om' voor 
d e leening - eveneens tegen aannemelijke voor
waarden, doch zonder cene bepaling, die den 
geldgever tot t usschentijdsche opzegging recht 
geeft - plaatsing te vinden ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Bergambacht bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat de geldgeefster is aan
gesloten bij - en eene afdeeling uitmaakt van 
de centrale Coöperatieve Rai1Ieisenbank te 
Utrecht bij welke zij een zoodanig crediet ge
niet, dat eene opzegging der leening harerziJds 
wegens gebrek aan kasmiddelen niet te duchten 
is; dat de aangevochten clausule door de cen
trale Bank nochtans wordt gewenscht om bij 
mogelijke financieele catastrophen alle uit
staande gelden liquide te kunnen maken; dat 
de financieele posit ie der Bank evenwel zóó 
gunstig is, dat opzegging om deze reden uitge
sloten mag heeten ; dat wat het tweede be
zwaar van Ged. · Staten betreft, dat inderdaad 
bij opzegging, een nieuw te sluiten leening 
a lleen tegen een hooger rentetype kan worden 
aangegaan ; dat echter, volgens mondelinge 
mededeeling van het Bankbestuur, zijnerzijds 
in de stijging van den rentestandaard geen reden 
zal gevonden worden, de overeenkomst te doen 

eindigen; dat daar tegenover staat het recht 
der gemeente om op zeer korten termijn t . w. 
14 dagen de leening in zijn geheel zonder eenige 
boete of schadeloosstelling af te lossen, zoodat 
desgewenscht van elke daling van den rente
standaard kan worden geprofiteerd; dat tegen
over de hiervoren genoemde en weersproken 
bezwaren van Ged. Staten staan de volgende 
voordeelen : • 

1°. de Bank wil de leening afsluiten à pari 
en tegen een rente van 4 ½ ten honderd in het 
jaar; 

20. de zegelkosten blijven beperkt tot die 
van een zegel van 30 cent ; 

30_ provisie wordt niet in rekening gebracht ; 
dat bij afsluiting elders van een leenings

overeenkomst nergens zulke gunstige voor
waarden zijn te bedingen en derhalve het ge
meentebelang ten zeerste bij een dergelijke 
overeenkomst met de plaatselijke Coöperatieve 
Boerenleenbank is gebaat; 

0. dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat de bepaling, dat het kapitaal te allen tijde 
opeischbaar zal zijn met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van drie maanden, in hare 
toepassing voor de gemeente tot ernstige moei
lijkheid aanleiding kan geven ; 

dat zij mitsdien terecht aan het raadsbeslui t 
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, enz. (A. B.) 

29 Maar! 1927. KONINKLIJK BESLUIT, 
Ged. Staten hebben ten onrechte goed

keuring onthouden aan eene gemeen
schappelijke regeling tot toelating van 
kinderen uit de eene gemeente op scholen 
der andere op grond dat daarbij de bedoe
ling heeft voorgezeten te geraken tot op
heffing van de openbare schoei in de eerRte 
gemeente en zij die opheffing niet toelaat
baar achten ; goedkeming mag slechts 
worden geweigerd, indien tegen de regeling 
zelve overwegende bedenking bestaat. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Nader beschikkende op de beroepen, inge

steld door den R aad der gemeente Jaarsveld 
tegen twee besluiten van Ged. Staten van 
Utrecht, beide van 30 Maart 1926, 3e afd. 
n°. 599/577, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan twee beslui ten van dien Raad beide van 
26 J anuari 1926, tot het aangaan van over
eenkomsten met de gemeente Lopik betreffende 
het toelaten van kinderen uit de gemeente 
J aarsveld, wat de eerste betreft, op de open
bare lagere school te Lopik (dorp) en wat de 
tweede betreft, op de openbare lagere school te 
Lopikerkapel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
29 December 1926 n°. 1141 : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Maart 1927, n°. 162 afd. L. 0. A. ; 

0. dat bij Ons besluit van 24 September 
1926 n°. 21, houdende beslissing op de voren-
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vermelde beroepen, de bestreden besluiten van 
Ged. Staten van Utrecht, van 30 Maart 1926, 
3e afd. n°. 599/577, zijn vernietigd; dat deze 
beslissing o. a . was gegrond op de overweging, 
dat de in do besluiten van den Raad ven Jaars
veld van 26 Januari 1926 vervatte regelingen, 
waarover, blijkens het medegedeelde in de 
open ba.re vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor óe geschillen van be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit~e
bracht, do Raad der gemeente Lopik zich m et 
heeft uitgesproken, niet zijn gemeenschappelijk 
door gemeentebesturen getroffen regelingen, als 
bedoeld in art. 121 dor Gemcentewe·t ; 

0. dat nader is gebleken, dat Ged. Staten 
van Utrocht bij een tweetal beschikkingen van 
30 Maar>:, 1926, 3• afd. n°. 599/577, mede hunne 
goedkeuring hebben onthouden aan de besluiten 
van den Raad der gemeente Lopik van 19 Fe
bruari 1926 tot het aangaan van overeenkom
sten met de gemeente Jaarsveld tot het toe
laten van kinderen uit die gemeente op de open
bare lagere school onderscheidenlijk te Lopik 
(dorp) en te Lopikerkapel; dat in verband 
hiermede Ons besluit van 24 September 1926 
n°. 21, houdende beschikkin~ op de vorenver
melde beroepen, niet kan blijven gehandhaafd 
en daarop opnieuw uitspraak zal moeten worden 
gedaan; 

0 . dat bij twee besluiten ,an den Raad der 
gemeente Jaarsveld var 26 Januari 1926 en 
twee besluiten van den Raad der gemeente 
Lopik van 19 Februari 1926 voor deze gemeen
ten gemeenschappelijke regelingen zijn ge
troffen ter zake van toelating van kinderen uit 
de gemeente Jaarsveld op de openbare lagere 
school, onderscheidenlijk te Lopik (dorp) en 
Lopikerkapel; dat Ged. Staten van Utrecht 
bij hunne beschikkingen van 30 Maart 1926, 
3• afd. n °. 599/577 aan deze raadsbesluiten 
hunne goedkeuring hebben onthouden: dat de 
Raad der gemeente J aarsveld van de beide be
schiklcingen van Ged. Staten tot het onthouden 
van goedkeuring aan zijne besluiten van 26 
Januari 1926 bij Ons in beroep is gekomen; 
dat deze beroepen, strekkende om alsnog tot 
goedkeuring van de bovengenoemde gemeen
schappelijke regelingen te geraken, moeten 
worderi geacht gericht te zijn, niet alleen tegen 
de laatstbedoelde beschikkingen van Ged. 
Staten, maar ook tegen de beschikkingen van 
dat college tot het onthouden van goedkeuring 
aan de besluiten van den Raad der gemeente 
Lopik van 19 Februari 1926; 

O. wat betreft de bezwaren van den Raad 
der gemeente Jaarsveld tegen het onthouden 
van goedkeuring aan de gemeenschappelijke 
regeling tot toehting van kinderen uit de ge
meente Jaarsveld op de openbare lagere school 
te Lopik (dorp), dat Ged. Staten daaraan hunne 
goedkeuring hebben onthouden, omdat daar
bij de bedoeling heeft voorgezeten tot opheffing 
van de openbare lagere school te Jaarsveld te 
geraken eri hun college opheffing van die school 
niet toelaatbflar acht: dat echter in dezen stand 
der zaak de vraag omtl'ent de al of niet toelaat
baarheid van opheffing van de openbare lagere 
school te J aarsveld buiten beschouwing behoort 
te blijven en de goedkeuring slechts mag worden 
geweigerd, indien tegen de regeling zelve over
wegende bedenking bestaat : dat, nu tegen deze 
regeling niet met grond bezwaar kan worden 

gemaakt, daaraan ten onrechte 6oeèkcuring is 
onthouden; 

0. wat betreft de bezwaren van den Raad der 
gemeente Jaarsveld tegen het onthouden van 
goedkeuring aan de gemeenschappelijke rege
ling tot toelating van kinderen ui t de gemeente 
Jaarsveld op de openbare lagere school te 
Lopikerkapel, dat Ged. Staten tegen goedkeu
ring daarvan bezwaar hebben gemaakt in de 
eerste plaats, omdat die regeling ook voor 
kinderen, die dichter bij de openbare lagere 
school te Jaarsveld dan bij die te Lopikerkapel 
woneri, de gelegenheid opent de laatstgenoemde 
school te bezoeken, hetgeen naar het oordeel 
van Geel. Staten tengevolge kan hebben, dat 
de kosten per leerling van de openbare lagere 
school te Jaarsveld liooger zullen worden dan 
in het onderwijsbelang noodzakelijk of redelijk 
is; dat echter geen aanleiding bestaat om aan 
te nemen, dat kinderen, die in het vorenbe
doeld geval verkeeren, in het algemeen niet 
naar de dichtstbijgelegen school te Lopiker
kapel zullen gezonden worden ; dat dan ook de 
vree , dat uit de ruime strekking van de rege
ling te dezen aanzien voor de gemeente Jaars
veld onnoodig geldelijk nadeel zal voortspruiten, 
van voldoenden grond ontbloot is en Ged. Staten 
ten onrechte hierih een reden hebben ~evonden 
tot onthouding van hunne goedkeuring ; dat 
Ged. Staten tegen de regeling in de tweede 
plaats bezwaar hebben, omdat in art. 1, eerste 
lid, een voorbehoud wordt gemaakt betreffende 
toelating op de school te Lopik (dorp), welk 
voorbehoud naar hun oordeel dient te vervallen, 
aangezien tusschen de gemeenten Jaarsveld en 
Lopik geene regeling betreffende zoodanige 
toeiating zoude bestaan ; dat echter, nu blijkens 
het vorenstaande de regeling betreffende toe
lating op de openbare lagere school te Lopik 
(dorp) voor goedkeuring vatbaar is, bedoeld 
voorbehoud moet geacht worden terecht in de 
regeling te zijn opgenomen ; dat ook overigens 
tegen deze regeling geen bezwaar bestaat ; 

G zien de Gemeentewet, de Lager-Onderwijs
wet 1920 en Ons besluit van 24 September 1926, 
n° 21 · 

· H~bben goedgevonden en verstaan : 
1 °. in te trekken Ons besluit van 24 September 

1926 n°. 21; 
2°. met vernietiging van de bestreden be

sluiten van Ged. Staten van Utrecht van 
30 Maart 1926, 3e afd. n°. 599/577, de besluiten 
van den Raad der gemeente Jaarsveld van 
26 Januari 1926 en van den Raad der gemeente 
Lopik van 19 Februari 1926 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regelingen tot toe
lating van kinderen uit de gemeente Jaarsveld 
op de openbare lagere school oriderscheidenlijk 
te Lopik (dorp) en Lopikerkapel, goed te keuren. 

Onzo Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A . B.) 

30 Maart 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
een wachtgeldregeling vooF het militaire 
personeel der zeemacht. S. 64. 

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

Marine ad interim en van .Financiën van 
10 December 19213, Afdeeling B, 1c Bureau, 
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n°. 50, en van 12 Januari 1927, Afdeeling Pen
sioenen en Eerediensten, n°. 66; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1927, n°. 10) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Marine ad interim en van Financiën van 
12 Maart 1927, Afdeeling B, 1e Bureau, n°. 56, 
en van 26 Maart 1927, n°. 49, Afdeeling Pen
sioenen en Eerediensten ; 

Hebben goedgevonden . en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder "mi

lit,airen" vrijwillig dienende militairen der zee
macht, niet behoorende tot de Koninklijke 
Marine-Reserve. 

2. Aan den militair wien ontslag wordt ver
leend ter zake van de opheffing van zijne be
trekking of wegens verandering in de organisatie 
van den tak van dienst, waartoe hij behoort en 
waardoor zijne werkzaamheden overboctig zijn 
geworden, wordt met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 6, eerste lid, - t-enzij hij 
op het tijdstip van dienstverlating 40 voor 
pensioen geldige dienstjaren heeft in den zin 
van de Pensioenwet voor de Zeemacht (Staats
blad 1922, n°. 65), dan wel ter zake van ziekten 
of gebreken in de termen valt om op pensioen 
te worden gesteld - ten laste van het Rijk een 
wachtgeld toegekend op den voet van , de be
palingen van dit bes,uit. 

3. Een zoodanig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den militair, die den wensch te 
kennen geeft, op wachtgeld te worden gesteld, 
nadat hem het voornemen is medegedeeld om 
zijne betrekking op te heffen, of de organisatie 
van den tak van dienst, waartoe hij behoort, 
zoodanig te veranderen dat zijne werkzaam
heden overbodig zullen worden, of wanneer 
hij behoort, tot een tak van dienst, waarbij een 
overcompleet aan militairen bestaat of spoedig 
zal zijn te verwachten, in welk geval het te 
geven ontslag niet wordt beschouwd te zijn 
verleend op verzoek. 

2. Met betrekking tot den duur en het be
drag van het wachtgeld worden de militairen 
onderscheiden in: 

a. hen, 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 kunner verkrijgen ; 

b. de overigen. 
3. 1. Voor de toepassing van de verdere 

artikelen van dit besluit wordt onder dienst
tijd verstaan de voor pensioen geldige dienst 
in den zin van de Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsb lad 1922, n°. 65), volbracht op den 
datum, waarop het wachtgeld ingaat, met dien 
verstande dat wanneer de diensttijd ten gevolge 
van ontslag is onderbroken geweest, de tijd vóór 
de onderbreking slechts medetelt, indien de 
onderbreking minder dan een jaar heeft ge
duurd, waarbij ctiensttijd in reserve doorge
bracht, waartoe de betrokkene krachtens zijn 
verbintenis bij de actieve zeemacht verplicht 

-was, niet als onderbreking wordt beschouwd. 
2. Bij de toepassing van het derde lid van 

artikel 5 wordt niettemin de tijd vóór de on•der
breking wel medegeteld, ook al heeft, de onder
breking een jaar of langer geduurd. 

4. 1. Onder laatstelijk genoten bezolctiging 
wordt voor de toepassing van dit besluit, be-

houdens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezoldiging, die i-n de verlaten 
betrekking op den dag voorafgaande aan het 
ontslag werd genoten of zou genoten zijn bij 
plaatsing in Nederland aan wal, vermeerderd 
met de op dien dag genoten inkomsten of baten, 
voor zooverre deze bij de berekening van den 
pensioensgrondslag in aanmerking komen en 
voorts eventueel met de tijdelijke kindertoe
lage welke door den betrokkene zou zijn genoten 
indien hij op de vorenbedoelde bezoldiging in 
dienst ware gebleven. Dagelijksche soldijen en 
andere dagelijksche inkomsten worden tot in
komsten over een jaar herleid, waarbij het jaar 
wordt azerekend op 365 dagen. 

2. Indien in de regeling van de bezoldigingen 
der militairen eene wijziging komt, welke, in
dien de betrokkene op de in het eerste lid be
doelde bezoldiging in dienst ware gebleven, in 
die bezolctiging of ( en) in de kindertoelage 
wijziging zou hebben gebracht, geldt van af het 
in werking treden dier wijziging, het aldus ge
wijzigde bedrag als laatstelijk genoten bezol
diging. 

3. Met ahvjjking van het gestelde in het eerste 
en tweede lid wordt voor het wachtgeld, toe 
te kennen krachtens het derde lid van artikel 5, 
als laatstelijk genoten bezoldiging aangemerkt 
het bedrag van den pensioensgrondslag, gel
dende op den datum van het ontslag. 

5. 1. Aan een militair, als bedoeld in arti
kel 2 onder a, wordt het genot van wachtgeld 
toegekend gedurende een tijdvak ge.lijk aan 
zijn diensttijd. 

2. Aan een militair, als bedoeld in artikel 2 
onder b, wordt het genot van wachtgeld toe
gekend gedurende 3 maanden, vermeerderd 
voor hem.. die ten tijde van het ontslag koRt
winner van een gezin was, met twee maanden, 
en voor de overigen met één maand voor elk 
jaar door hem volbrachten diensttijd. 

3. Voor zooveel een militair ten tijde van 
het ontslag een werkelijken diensttijd van ten 
minste tien jaren heeft volbracht en het aantal 
jaren van dien diensttijd te zamen met het 
aantal jaren van den leeftijd, dien hij t-en tijde 
van het ontslag heeft bereikt , 55 of meer be
draagt, wordt hem na afloop van de in het eerste 
en tweede lid bedoelde termijnen een verder 
genot van wachtgeld toegekend. 

4. Het wachtgeld, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt: • 

a. indien de militair ten tijde van het ont
slag kostwinner is van een gezin, gedurende de 
eerste 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 ; 

b. in de overige gevallen gedurende de onder 
a bedoelde termijnen onderscheidenlijk de 
laatst genoten bezoldiging en 75, 60, 50 en 40 
ten honderd daarvan ; 

een en ander voor zoover de termijn, waar
over het genot van wachtgeld is toegekend, niet 
reeds eerder is geëindigd. 

5. Het wachtgeld, bedoeld in het tweede lid, 
bedraagt gedurende de eerste drie maanden 
de laatstelijk door den betrokkene genoten be
zolctiging en daarna 70 ten honderd daarvan. 

6. Het wachtgeld, bedoeld in het vierde en 
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in het vijfde lid, daalt niet beneden het bedrag 
van het uitgesteld pensioen, waarop de betrok
kene ter zake van he•, hem verleende ontslag 
uitzicht heeft, of, indien uithoofde van eeniger
lei omstandigheid zoodanig uitzicht niet of niet 
meer ten volle bestaat, anders zou hebben ge
had. 

7. Het wachtgeld, bedoeld in het derde lid, 
dat na afloop van de termijnen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, wordt genoten, is gelijk aan 
het bedrag van het uitgesteld pensioen, waarop 
de betrokkene ter zake 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 gehad, met dien verstande, dat, indien 
het evenbedoelde bedrag minder bedraagt dan 
40 ten honderd van de laatstelijk genoten be
zoldiging, bedoeld in het eerste en tweede lid 
van artikel 4, het wachtgeld gedurende het 
eerste jaar op laatstvermeld bedrag wordt 
gesteld. 

8. Wanneer het derde lid niet van toepassing 
is, kan in buitengewone gevallen het wacht
geld, na afloop van de in het eerste en tweede 
lid bedoelde termijnen, voor een bepaalden 
tijd worden voortgezet ; dat wachtgeld be
draagt ten hoogste, naar gelang de betrokkene 
ten tijde van het ontslag al dan niet kostwinner 
was van een gezir, onderscheidenlijk 50 of 40 
ten honderd van de laatstelijk genoten be-
zoldiging. . 

6. 1. Wij behouden Ons voor om in de ge
vallen, waarin zulks door Ons noodig wordt 
geoordeeld, a.an belanghebbenden op wie het 
bepaalde in artikel 43, vierde Ed der Dienst
plichtwet niet van toepassing is, de verplich
ting op te leggen eene benoeming te aanvaarden 
of een verbintenis aan te gaan bjj het personeel 
der Koninklijke Marine-reserve. De toekenning 
of verdere uitkeering van wachtgeld aan een 
gewezen militair gedurende den tijd, bedoeld 
in artikel 5, wordt alsdan afhankeljjk gesteld 
van het aanvaarden der benoeming of het 
sluiten van vorenbedoelde verbintenis. 

2. Indien het wachtgeld in de gevallen, om
schreven in de artikelen 7, 8 en 10, geheel wordt 
vervallen verklaard, vervalt tevens de reserve
plicht, krachtens deze regeling opgelegd. 

3. Geheele of gedeeltelijke schorsing van 
uitbetaling van het wachtgeld doet den reser-
plicht niet vervallen. • 

7. l. Wanneer de op wachtgeld gestelde 
inkomsten gaat genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand ge
nomen, wordt, behoudens het bepaalde in het 
tweede lid, 

a. indien die inkomsten genoten worden in 
dienst van openbare lichamen, zoodra en zoo
lang het wachtgeld, vermeerderd met die in
komsten de laatstelijk genoten bezoldiging zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd ; 

b. in de overige gevallen : 
het wachtgeld voor den duur van die in

komsten met een bedrag gelijk aan de helft 
van die inkomsten verminderd, met dien ver
stande, dat van de inkomsten buiten aanmer
king blijft een bedrag gelijk aan het verschil 
tusschen het wachtgeld en de laatstelijk ge· 
noten bezoldiging of, bedraagt dit verschil 
meer dan 30 ten honderd van die bezoldiging, 

een bedrag gelijk aan 30 ten honderd van die 
bezoldiging ; 

c. bij het gelijktijdig genieten van inkomsten 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueel gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der laatstelijk 
genoten bezoldiging overschrijden, doch ten 
aanzien van de overblijvende inkomsten ge
handeld, alsof zij alle onder I> vallen, echter 
met dien verstande, dat bij de laatstbedoelde 
vermindering nimmer meer wordt afgetrokken 
dan de helft van de inkomsten onder b. 

2. Ingeval uit overwerk in dienst van open
bare lichamen inkomsten wOI'den genoten, 
kan worden bepaald, dat de in het eerste lid 
onder n en o bedoelde vermindering geheel of 
ten deele t,ot wederopzegging achterwege blijft. 

3. Het bepaalde in het eerste en twPede lid 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van inkomsten, verkregen uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, welke zijn ter hand ge
nomen gedurende verlof onmiddellijk vooraf
gaande aan het ontslag, dan wel gedurende den 
tijd van nonac~iviteit of ter beschikking, waar
aan het ontslag aansluit. 

4. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen vóór den dag, waarop het ontslag, 
ter zake waarvan het, wachtgeld hem is ver
leend of - in de geva.llen, in het derde lid be
doeld -, vóór den dag, waarop het verlof, de 
nonactiviteit of de terbeschikkingstelling is 
ingegaan, op of na dien dag inkomsten of meer
dere inkomsten gaat genieten, zijn ten aanzien 
van die inkomsten of meerdere inkomsten de 
bepalingen van dit artikel van overeenkom
stige toepassing. 

5. Van het ter hand nemen van eenigen 
arbeid of bedrijf doet de op wachtgeld gestelde 
onverwijld mededeeling aan Onzen Minister 
van Marine. Daarbij doet hij voor zoover 
mogelijk opgave van de inkomsten, die hij uit 
de ter hand genomen werkzaamheden zal 
trekken, terwijl hij voorts verplicht is om, in
dien die inkomsten tijdelijk of blijvend wijziging 
ondergaan, daarvan tijdig vóór de eerstvolgende 
uitbetaling van het wachtgeld nader opgave 
te doen. Zijn de inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet hij tijdig vóór de eerstvolgende 
uitbetaling V{l,n het wachtgeld opgave van de 
inkomsten, die hij sinds het ter hand nemen der 
.werkzaamheden of sinds de vorige opgave 
heeft genoten. Brengt echter de aard der werk
zaamheden, ter beoordeeling van Onzen Minis
ter van Marine, mede, dat de inkomsten over 
een langeren termijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig 
en wordt op het wachtgeld een vermindering 
toegepast van een voorloopig vastgesteld be
drag onder voorbehoud van verrekenin'5 aan 
het einde van den evenbedoelden termijn. 

6. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den be
trokkene worden afgeweken. Indien de in
komsten vrijwillig zonder voldoende reden 
worden prijs gegeven of door eigen schuld 
verloren gaan, blijft niettemin de vermindering 
tot het laatstelijk bepaalde bedrag toegepast. 

7. Indien een op wachtgeld gestelde de in dit 
artikel bedoelde opgave nalaat of onjuist of 
onvolledig doet, kan de uitbetaling van het 
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wachtgeld geheel of ten deele worden geschorst 
of het wachtgeld geheel of ten deele worden ver
vallen verklaard. 

8. De op wachtgeld gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wachtgeld te 
bewilligen, dat allen, die da~rvoor naar het oor
deel der betrokken autoriteit in aanmerking 
komen, omtrent zijne omstandigheden al le 
inlichtingen geven. die de betrokken autoriteit 
zal dienstig oordeelen. 

8. 1. Indien de op wachtgeld gestelde een 
hem aangeboden iu Ne.d rland te vervullen 
ambt of betrekking, die hem naar het oordeel 
van Onzen Minister van Marine in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
redelijkerwijze kan worden opgedragen, weigert 
te aanvaarden of ook anderszins, indien hij, 
in de gelegenheid komende op om een wijze, 
die in verband met zijn persoonlijkheid en om
standigheden nao.r het oordeel van dien Minister 
voor hem passend kan worden geacht, inkom
sten te verkrijgen, daarvan geen gebruik maakt, 
dan wordt niettemi n het wachtgeld verminderd 
met een zoodanig bedrag, alsof de verzuimde 
inkomsten wel worden genoten. 

2. De op wachtgeld gestelde is voorts ver
plicht zich te gedragen naar de voorschriften, 
die hem door dien Minister, hetzij in het al
gemeen, hetzij voor eenig bijzonder geval 
worden gegeven, strekkende om tot het ver
krijgen van een ambt of betrekking of · een 
andere bron van inkomsten te geraken. Bij 
niet-nakoming van die voorschriften kan de 
uitbetaling van het wachtgeld geheel of ten 
deele worden geschorst of het wachtgeld geheel 
of ten deele worden vervallen verklaard. 

3. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing voor den militair, 
wien het voornemen is medegedeeld om zijn 
betrekking op te heffen of de inrichting van den 
tak van dienst, waartoe hij behoort, zoodanig 
te veranderen, dat zijn werkzaamheden over
bodig zullen worden, in dezer voege dat, in
dien zoodanig militair een ambt of betrekking 
weigert of niet van een gelegenheid gebruik 
maakt., als bedoeld in het eerste lid, de toe
kenning 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 verminderd bedrag geschieden. 

9. Voor de toepassing van de artikelen 7 en 
8 worden onder inkomsten of verzuimde in
komsten mede verstaan bedragen, die als pen
sioenpremies t en laste van den belanghebbende 
komen of zouden gekomen zijn. 

10. l. H et wachtgeld vervalt : 
a. wanneer de belanghebbende pensioen gaat 

geniet.en, hetzij krachtens de Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsbwd 1922, n°. 65), of de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) : 

b. door verva!Jenverklaring, 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 Jinister van Marine in het buiten
land vestigt of geacht moet worden aldaar duur
zaam te verplijven ; 

c. bij terugkeer in actieven dienst bij de 
zeemacht; 

d. op verzoek. 

Wanneer het wachtgeld op een der boven
omschreven wijzen is verval!en, dan .is bij het 
eventueel verstrijken van den termijn, genoemd 
in het eerst.e of het tw,eede lid van artikel 5, 
tevens vervallen het recht op hPt wachtgeld, 
genoemd in het derde lid van dat artikel. 

2. Het vervallen, schorsen van uitbetaling, 
verminderen of vermeerderen van wachtgelcl 
gaat in met den dag, waarop de reden van het 
vervallen, de schorsing, de vermindering of ver
meerdering intreedt .. 

11. l\Iet den op wachtgeld gestelde kan eene 
regeling worden getroffen krachtens welke het 
wachtgeld geheel of t en deele wordt vervangen 
door een afkoopsom. 

12. Aan hem, die op wachtgeld zal worden 
of is gesteld, kan, indien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat ter hand nemen, ter zake van de 
kosten, die voor hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn vPrbonden, een bedrag worden 
toegekend, irdien bij gebreke van die toekenning, 
die arbeid of dat bedrijf door hem redelijker
wijze riet zou zijn te aanvaarden. 

13. Het bedrag van het wachtgeld, over 
een jaar berekend, wordt naar boven tot een 
vollen gulden afgerond. Het wordt uitbetaald 
in maandelijksche ·ermijren. Met toes•emming 
van den op wachtgeld gestelde kan de uit
betaling in langere termijnen geschieden. Bij 
overlijden wordt het wachtgeld uitbeta0 ld tot 
aan het einde der maand, waarin het overlijden 
plaats heeft. 

14. 1. De ter uitvoering van dit. besluit t{' 
nemen beslissingen wor<len genomen door On~en 
.Minister van Marine, met medewerking van 
Onzen Minister van ll':inanciën. 

2. De commissie, door Ons ingesteld inge
volge het bepaalde bij artikel 12 van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 (8taatsbl,a,d n°. 479) 
brengt advies uit omtrent door belanghebben
den nopens de toepa9sing van dit beRlui t ÎD het 
midden gebrachte bezwaren en wordt in dat 
geval uitgebreid met twee door Ons aan te 
wijzen officieren of gewezen officieren var de 
zeemacht. 

15. Dit besluit wordt mede toegepast ten 
aanzien van de militairen, wien tusschen I Ja
nual"i 1927 en den datum van het in werking 
treden van dit besluit, een ontslag als bedoeld 
in artikel l , is aangeze&d. 

16. Dit besluit treeat in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsbl,a,d, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Marine en van Financii'n 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worclen gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1927. 
WILHELMINA.. 

De Minister van Marine a. i ., LAllrnO0Y. 
De Minister van Finanûën, DE GEER. 

( Uitgeg. 11 April 1927.) 

30 Maart 1927. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de op 11 
Februari 1925 te Genève geteekende Over
eenkomst, roet bijbehoorend Protocol, 
nopens het gebruik van bereid opium 
(Staatsblad 1926, n°. 474). S. 65. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van den 30sten December 

1926 (Staatsblad n°. 474), houdende goedkeuring 
van de op 1 J Februari 1925 te Genève geteekende 
Overeenkomst, met bijhehoorend Protocol, 
nopens het gebruik var, bereid opium, van 
welke stuk.ken een afdruk en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti 
ging van die Overeenkomst en van dat Protocol 
op 1 Maart 1927 te Gen<we is nedergelegd in de 
archieven van het Secretariaat van den Volken 
bond; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 25sten Maart 
1927, Directie van het Protocol, n°. 9520; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde Overeenkom~t, met bijbe

hoorend Protocol, alsmede de vertalingen daar
van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden 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 30sten Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN .fLulNEBEEK. 

(Uitgeg. 13 April 1927.) 

VERTALING. 

OVEREE~KOMST. 

Het Rritsche Rijk (met Britsch-Indië), China, 
Frankrijk, Japan, Nederlar,d, Portugal en Siam, 

Vast besloten de onderdrukking, in toene
mende mate en op afdoende wij•e, van de ver
vaardiging, den binnen landschen handel en het 
gebruik van bereid opium tot stand te brengen, 
als beoogd i,::. Hoofdstuk II van het Internatio
na le Opiumverdrag van 23 Januari l 912, in 
hun bezittingen en gebieden in het Verre Oosten 
met inbegrip van verpachte en onder protecto
raat staande gebieden, waar het gebruik van 
bereid opium alsnog veroorloofd is ; en 

Wenschende om redenen van menschlievend
heid en teneinde het maatschappelijk en zedelijk 
welzijn van de betrokken volkeren te verzekeren, 
a lle maatregelen te nemen, welke kunnen strek
ken om in een zoo kort mogelijken termijn de 
onderdrukking van de gewoonte van opium
rooken te verwe"enl\jken ; 

Besloten hebbende een overeenkomst te 
sluiten, die genoemd internationaal Verdrag 
aanvult, 

H ebben te dien einde tot hun gevolmachtig
den benoemd: 

( V algen de namen der gevolmachtigden.) 

Die, na den tegenwoordigen toestand inzake 
de toepassing van Hoofdstuk II van genoemd 
Internationaal Opium-verdrag in de hierboven 
vermelde bezittingen en gebieden in het Verre 
Oosten te hebben onderzocht; en • 

Kennis nemende 'van het •feit, dat de toe
neming van den smokkelhandel in opium in 
het grootste gedeelte van de gebieden in het 

1 Zie voor de Fransche tekst der overeen
komst Staatsblad 1!)26, n°. 474 

Verre Oosten sinds de bekrachtiging van het 
Verdrag in aanzienlijke mate in den weg staat 
aan de verwezenlijking van de onderdrukking, 
in toenemende mate en op afdoende wijze, van 
de vervaardiging, den binnenlandschen handel 
en het gebruik van bereid opium zooals deze is 
beoogd in het Verdrag, en dat deze toeneming 
zelfs enkele van de reeds voor dit doel genomen 
maatregelen minder doeltreffend maakt ; en 

R ekening houdende met de verschillende 
toestanden in de verscheidene landen ; 

Na hunne in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben nedergelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

Art. I. 1. Met uitzondering van hetgeen 
is bepaald in lid 3 van dit artikel ten aanzien 
van den verkoop in het klein, zullen de invoer, 
de verkoop en het in omloo_p brengen van 
opium een staatsmonopolie ziJn en het recht 
om opium in te voeren, te verkoopen en in om
loop te brengen zal niet kunnen worden ver
pacht, afgestaan of overgedragen aan wien het 
ook zij. 

2. De vervaardiging van bereid opium be
stemd voor den verkoop zal eveneens het voor
werp moeten zijn van een staatsmonopolie, 
zoodra de omstandigheden het zullen toelaten. 

3. (a) De Regeering zal in die streken, 
waar de bestuursoverheid een doP-ltreffend toe
zicht kan uitoefenen, een proef moeten nemen 
met het stelsel waarbij de personen, die ge
bruikt worden bij den verkoop in het klein en 
bij het in omloop brengen van opium, bezoldigd 
zullen worden met een vast salaris en niet met 
een provisie van den verkoop. 

(b) Overal elders zullen de verkoop in het 
klein en het in omloop brengen van opium 
slechts kunnen geschieden door personen voor
zien van een vergunning van de R egeering. 

De bepaling sub (a) is niet van toepassing, 
wanneer een stelsel van vergunningen en van 
rantsoeneering van de verbruikers van kracht is 
en gelijkwaardige of meer afdoende waarborgen 
geeft. 

Art. II. De verkoop van opium aan minder
jarigen is verboden. Alle mogelijke maatregelen 
zullen door de Verdragsluitende Mogendheden 
worden genomen, teneinde te voorkomen, dat 
de gewoonte van opiumrooken onder minder
jarigen zich uitbreidt. 

Art. III. De toegang tot de opiumki tten is 
aan minderjarigen verboden. 

Art. IV. De Verdragsluitende Mogendheden 
zullen zooveel mogelijk het aantal gelegenheden 
waar opium in het klein wordt verkocht, als
mede in de landen waar deze worden toegelaten 
het aantal opiumkitten beperken. 

Art. V. Het koopen en verkoopen van re
sidu van opium is verboden, behalve wanneer 
het verkocht wordt aan het monopolie. 

Art. VI. 1. De uitvoer van opium, hetzij 
ruw of bereid, uit een bezitting of een gebied, 
waar de invoer van opium bestemd om gerookt 
te worden wordt in stand gehouden, is ver 
boden. 

2. De doorvoer of het overschepen van 
bereid opium is in iedere zoodanige bezitting 
of in zoodanig gebied verboden. . 

3. Eveneens zal in zoodani~e bezitting of 
in zoodanig gebied verboden ziJn de doorvoer 
of het overschepen van ruw opium bestemd 
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voor een plaats buiten de bezitting of.het gebied, 
tenzij een invoercertificaat, afgegeven door de 
Regeering van het land van invoer en dat geacht 
kan worden voldoende waarborgen te bieden 
tegen de mogelijkheid van ongeoorloofd gebruik, 
wordt overgelegd aan de Regeering van de 
desbetreffende bezitting of het desbetreffend 
gebied. 

Art. VII. De Verdragsluitende Mogend
heden zullen alle pogingen doen om het gebruik 
van bereid opi um in haar respectieve gebieden 
te bestrijden door middel van onderricht in de 
scholen, door het verspreiden van geschriften 
als anderszins, tenzij zij met het oog op den 
bijzonderen toestand in die gebieden zoodanige 
maatregelen ongewenscht oordeelen. 

Art. VIII. De Verdragsluitende Mogend
heden verbinden zich, elkander in hare pogingen 
om te komen tot de onderdrukking van den 
smokkelhandel bij te staan door middel van 
recht~tr~eksche uitwisseling van gegevens en 
van mz1chten tusschen dé hoofden van de 
betrokken diensten. 

Art. IX. De Verdragsluitende Mogendhe
den zullen met de meest mogelijke welwillend
heid overwegen, of het mogehjk is, wetgevende 
maatregelen te nemen om ongeoorloofde hande
lingen strafbaar te stellen, die door een persoon 
in haar gebied verblijf houdende worden uit
gevoerd in een ander land. 

Art. X. De Verdragsluitende Mogendheden 
zullen alle gegevens verschaffen, welke zij 
kunnen verkrijgen betreffende het aantal 
opiumrookers. Deze gegevens moeten ter 
publicat.ie aan den Secretaris-Generaal van den 
Volken bond worden toegezonden. 

Art. XI. Deze overeenkomst is niet van 
toepassing op opium, dat uitsluitend bestemd 
is voor geneeskundige en wetenschappelijke 
doeleinden. 

Art. XII. De Verdragsluitende Mogendhe
den komen overeen periodiek op tijdstippen, 
welke zij in gemeenschappelijk overleg zullen 
bepalen, gezamenlijk den toestand te onderzoe
ken met betrekking tot de t,oepa~sing van 
Hoofdstuk II van het Verdrag van s-Graven
hage van 23 .Januari 1912 en van deze over
eenkomst. De eerste bijeenkomst zal uiterlijk 
in 1929 plaats hebben. 

Art. XIIJ. Deze overeenkomst is slechts 
van toepassing op de bezittingen en gebieden 
in het verre Oosten van de Verdragsluit,ende 
Mogendheden, met inbegrip van pachtgebieden 
en onder protectoraat staande gebieden, waarin 
het gebruik van bereid opium tijdelijk is ver
oorloofd. 

Bij de bekrachtiging zal iedere Verdrag
sluitende Mogendheid kunnen verklaren, dat 
haar toetreding tot de overeenkomst zich niet 
uitstrekt tot een of ander gebied, waarover 
zij slechts een protectoraat uitoefent, en zij zal 
later tot deze overeenkomst kunnen toetreden 
voor elk op deze wijze uitgesloten protectoraat 
door middel van een kennisgeving van toetre
ding, nedergelegd bij den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die onmiddellijk van 
deze nederlegging mededeeling zal doen aar, 
alle andere Verdragsluitende Mogendheden. 

Art. XIV. Deze overeenkomst, waarvan 
de Fransche en de Engelsche tekst beide a ls 
authentiek zullen gelden, zal onderworpen zijn 
aan belu·achtiging. 

De nederlegging van de bekrachtigingen zal 
zoo spoedig mogelijk geschieden bij het Secre
tariaat van den Volkenbond. 

De overeenkomst zal eerst in werking treden, 
wanneer zij door twee Mogendheden zal zijn 
bekrachtigd. Datum van inwerkingtreding zal 
zijn de negentigste dag na de ontvangst van de 
tweede bekrachtiging door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond. Daarna zal deze 
overeenkomst van kracht wórden voor wat 
betreft elk der Verdragsluitende Mogendheden 
negentig dagen na de ontvangst van hare be
krachtiging. 

Deze overeenkomst zal door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond geregistreerd 
worden op den dag waarop zij in werking treedt. 

Art. XV. Wanneer een van de Verdrag
sluitende Mogendheden deze overeenkomst zou 
wi1len opzeggen, zal van deze opzegging schrif
teljjk worden kennis &egeven aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die onmiddellijk 
afschrift van dezi? kennisgeving aan al de 
andere Mogendheden zal doen toekomen, met 
vermelding van den datum, waarop hij de 
kennisgev;ng heeft ontvangen. 
, De opzegging zal alleen gevolg hebben ten 
opzichte van de Mogendheid, die daarvan 
heeft kennis gegeven, en eerst één jaar nadat 
de kennisgeving den Secretaris-Generaal zal 
hebben bereikt. ' 

TEN BLIJKE w AARV AN de bovengenoemde 
gevolmachtigden deze overeenJrnmst hebben 
onderteekend. 

GEDAAN TE GENÈVE, den elfden Februari 
negentienhonderd vijf en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat bewaard zal hlijven in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond en waarvan authentieke afschriften zullen 
worden overgelegd aan alle Verdragsluitende 
Mogendheden. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

VERTALING. 

PROTOCOL. 

De onderge'teekenden, vertegenwoordigers 
van de taten, die de overeenkomst betreffende 
het gebruik van bereid opium, die dezen dag 
is geteekend, hebben onderteekend, behoorlijk 
te dien éinde gevolmachtigd, . 

Verlangend de volledige en definit ieve uit
voering te verzekeren van de verplichtingen, 
en tevens de verbintenissen te versterken, welke 
zij hebben aangegaan krachtens de bepalingen 
van art. VI van het Verdrag van 's-Gravenhage 
van 1912, 

Kennisnemende van het feit, dat de Tweede 
Opiumconferentie besloten heeft een Protocol 
aan te nemen, krachtens hetwelk zekere Mo
gendheden binnen een tijdsverloop van hoog
stens vijf jaar een doeltrP,ffende controle zullen 
moeten instellen op de voortbrenging, het in 
omloop brengen en den uitvoer van ruw opium, 
teneinde den onwettigen handel te beletten, 

Komen overeen omtrent de volgende bepa-
lingen : · 

Art. I. DP Staten, die dit Protocol onder
teekenen, erkennen, dat de bepalingen van de 
heden geteekende overeenkomst ter aanvulling 
strekken van de verplichting, welke de onder
teekenende Staten krachtens art. VI van het 
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Verdrag van 's-Gravenhage van 1912 op zich 
hebben genomen, en bestemd zijn om de uit
voering van deze verplichting, welke haar volle 
kracht en beteekenis behoudt, te vergemakke
lijken. 

Art. II. Zoodra de papaver verbouwende 
landen de feitelijke uitvoering verzekerd zullen 
hebben van de maatregelen, welke noodig zijn 
om te voorkomen, dat de uit voer van ruw 
opium uit de aan hun gezag onderworpen ge
bieden een ernstige bele= ering vormt voor 
de vermindering van het verbruik in de landen 
waar het gebruik van bereid opium tijdelijk 
blijft t oegestaan, zul len de Staten, die dit 
Protocol onderteekenen, de maatregelen, welke 
zij reeds overeenkomstig art . VI van het Ver
drag van 's-Gravenhage van 1912 hebben ge
nomen, versterken, en indien noodig nieuwe 
maatregelen nemen, teneinde het verbruik van 
bereid opium in de aan hun gezag onderworpen 
gebieden te verminderen op zoodanige wijze, dat 
het verbruik in een tijdsverloop van hoogstens 
vijftien jaar, ingaande op den datum van de in 
het volgend artikel bedoelde beslissing, volledig 
worde onderdrukt. 

Art. lII. Een te dien einde en t e gelegener 
tijd door den Raad van den Volkenbond t e 
benoemen commissie zal hebben te beslissen, 
wanneer de daadwerkelijke uitvoerinis van de 
in het vorige artikel bedoelde maatregelen, 
welke de papaver verbouwende landen moeten 
nemen, het in dat artikel bedoelde stadium zal 
hebben bereikt. Tegen de beslissing van deze 
commissie zal geen beroep open staan. 

Art. IV. In geval op eenig oogenblik binnen 
het tijdsverloop van vijftien jaar, als bedoeld 
in art. II, een van de Staten, die dit Protocol 
onderteekenen, mocht bevinden, dat de door 
de papaver verbouwende landen t e nemen 
maatregelen als bedoeld in genoemd artikel 
niet langer metterdaad zouden worden uitge
voerd, zal deze Staat het recht hebben de 
feiten onder de aandacht van den Raad van 
den Volkenbond te brengen. Wanneer de Raad, 
hetzij door een rapport van een door hem 
benoemde commissie met de opdracht zich na 
onderzoek over de aangewezen· feiten uit te 
spreken, hetzij door middel van andere inlich
tingen, welke ook, waarover hij zou kunnen 
beschikken, erkent, dat de aangewezen fei~en 
juist zijn, zullen de betrokken Staten het recht 
hebben dit Protocol op t e zeggen. In dit geva l 
zal een conferentie van de betrokken Staten 
onmiddellijk bijeenkomen, t eneinde de te nemen 
maatregelen t e onderzoeken. 

Art. V. In het jaar, dat vooraf zal gaan 
aan het afloopen van den termijn van vijftien 
jaar, bedoeld in art. II. zullen de Staten, die dit 
Protocol onderteekenen, in een bijzondere con
ferentie bijeengekomen, de maatregelen onder
zoeken, welke genomen moeten worden ten 
aanzien van de aan het opiumrooken verslaafde 
personen, waarvan de pathologische toestand 
door de geneeskundige autoriteiten van het 
betrokken land zal zijn vastgesteld. 

Art. VI. De Staten, die dit Protocol onder
t eekenen, zullen gezamenlijk ernaar streven 
om t e komen t ot de volledige en definitieve 
onderdrukking van het gebruik van bereid 
opium. Teneinde dit doel in een zoo kort m o
gelijk t-ijdsverloop te bereiken, doen deze zelfde 
Staten, de moeilijkheden erkennende welke 

zekere Mogendheden in de t egenwoordige om
standigheden kunnen ondervinden bij het in
stellen van een afdoend t oezicht op de voort
brenging, het in omloop brengen en den uitvoer 
van ruw opium, een dringend beroep op de 
papaver verbouwende landen, t eneinde tusschen 
alle betrokken Staten een oprechte en krachtige 
samenwerking te verkrijgen, welke een einde 
zal kunnen maken aan den on!?eoorloofden 
handel. ' 

Art. VII. Dit Protocol zal voor ieder van de 
onderteekenende Staten in werking treden op 
hetzelfde tijdstip als de overeenkomst betreffen
de het gebruik van bereid opium, die heden is 
onderteekend. 

Art. VIII. I edere Staat, vertegenwoordigd 
op de Conferent ie waar dit Protocol is opgPsteld, 
kan op ieder oogenblik nadat het in werking 
is getreden tot di t Protocol toetreden. 

Gedaan te Genève, den elfden Februari 
negentienhonderd vijf en twintig. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

31 Maart 1927 . B ESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 21 Februari 
1923 (S taatsblad n°. 48), houdende regeling 
van de toekenning van wachtgeld aan 
officieren behoorende tot de landmacht. 
s. 66. 

WIJ WILHELMJNA ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Financiën van 11 Februa ri 1927, 
Ile Afdeeling n°. 14 en van 19 Februari 1927, 
n°. 76, Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1927 n,0 • 12) ; 

Gelet op ·het na.der rapport van Onze Mi
nisters van Oorlog en van Financiën van 17 
Maart 1927, U e Afd. n°. 145 ; en van 26 Maart 
1927, n°. 48, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van den 21 Februari 1923 (S taatsblad 
n°. 48), houdende regeling van de t oekenning 
van wachtgeld aan officieren behoorende tot 
de landmacht, zooals dit besluit !Mtstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van den 
7 Mei 1926 (Staatsblad n°. 113) nader te wijzigen 
en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n : 
met ingang van 1 J anuari 1927 t e bepalen 

als volgt : 
Art. I. In On:s aangehaald besluit worden 

de volgende wij zigingen en aanvullingen ge
bracht- : 

a. In het tweede lid van artikel 3 wordt het 
getal "öO" vervangen door "55" . 

b. Art ikel 6 wordt aangevuld als volgt : 
de dubbele punt achter het woord •,,wordt," 

in de eerste zinsnede van het eerste lid, wordt 
vervangen door een ko= a. Na deze komma 
wordt t oegevoegd: ,, behoudens het bepaalde 
in het zevende lid van dit ar t ikel:" . · 

Na het zesde lid wordt ingevoegd een nieuw 
lid, luidende : 

"7. In geval van inkomsten uit overwerk 
in dienst van openbare lichamen kan worden 
bepaald, dat voor die inkom.~ten de in het 
eerste lid van dit ar t ikel onder A en C bedoelde 
vermindering geheel of ten deele tot weder
opzegging achterwege blijft." 
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c. Na artikel 7 wordt ingevoegd een rieuw 
artikel, luidende : 

"Art. 7bis. Voor de toepassing van de 
artikelen 6 en 7 van dit besluit -worden onder 
inkomsten of verzuimde inkomsten mede ver
staan bedragen, die terzake van pemioenen 
ten laste van belanghebbende komen of zouden 
gekomen zijn. 

Vóor hem, die vóór 1 Juli 1925 op wachtgeld 
is gesteld, is hiervan, tot 1 Januari 1930, 
uitgezonderd het bedrag, krachtens de Pensioen
wet 1922 (Staatsb/,a,d, n°. 240) verschl!ldigd, ter
zake van eigen pensioen. 

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 belangheb
bende ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) onder die wet valt of, ware 
hij in vasten dienst, zou vallen." 

Art. IL Dit b~•luit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbltid, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers v9,n Oorlog en van Financiën 
zijn, ieder voor zoove_el hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden ge7onden aan den Raad van S•ate. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1927. 
WILHELMINP. 

De Minister van Oorlog, LAllrnooY. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uiige(]. 13 April 1927.) 

31 Maart 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 30 Lecember 
1922 (Staatsbladn°. 774), houdende regeling 
van de toekenning van wachtgeld aan 
militairer der landmacht, beneden den 
rang van officier. S. 67. 

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

Oorlog en van Financiën van 11 Februari 1927, 
II• Afdeeling n°. 14 en van 19 Februari 1927, 
n°. 76, Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1927 n°. 12); • 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Oo.rlog en van Financiën van 17 
Maart 1927, II• Afdeeling n°. 145 en vall 
26 Maart 1927, n°. 48, Afdeeling Pensioenen 
en Eerediensten ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
Besluit van den 30 December 1922 (Staat,.çblad 
n°. 774). houdende re<seling van de toekenning 
van wachtgeld aan militairen der landmacht, 
beneden den rang van officier, zooals dit Besluit 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
Besluit van den 7den Mei 1926 (Staatsblad n°. 
114), nader te wijzigen en aan te vullen : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1927 te bepalen 

als volgt: 
Art. I. In Ons aangehaald Besluit worden 

de volgende wijzigingen en aanvullingen ge
bracht: 

a. In het derde lid van artikel 3 wordt het 
getal "60" vervangen door "55", 

b. Artikel 6 wordt aangevuld als volgt : 
De dubbele punt a hter het woord "wordt" in 

de eerste zinsnede van het eerste lid, wordt 
vervangen door een komms .. Na deze komma. 
wordt ·toegevoegd: ,,behoudens het bepaalde 
in het zevende lid van dit artikel :'' 

Na. het zesde lid wordt ingevoegd een nieuw 
lid luidende : 
"7. In geval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openbare lichamen kan worden 
bepaald, dat voor die inkomsten de in het eerste 
lid van dit artikel onder A en C bedoelde ver
mindering geheel of ten deele tot wederopzeg
ging achterwege blijft." 

c. Na aTtikel 7 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel luidende : 

"Art. 7bis. Voor de toepassing van de 
artikelen 6 en 7 van dit besluit worden onder 
inkomsten of verzuimde inkomsten mede ver
staan bedragen, die terzake van pensioenen 
ten laste van belanghebbende komen of zouden 
gekomen zijn. 

Voor hem, die vóó~ 1 Juli 1925 op wachtgeld 
is gesteld, is hiervan, tot 1 Januari 1930, uit
gezonderd het bedrag, krachtens de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 246) verschuldigd, 
terzake van eigen pens ioen. 

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 belanghebben
de ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(S taotsb/,a,d, n°. 240) onder die we•, valt of, ware 
hij in vasten dienst, zou vallen." 

Art. IJ. 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 beslnit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

s-Gravenhage, den 31.sten Maart 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAllrn00Y. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uit,geg. 13 April 1927.) 

31 Maart 1927. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Diplomatiek Reglement, vastge
steld bij Koninklijk besluit van den 23sten 
Maart 1925 (S!aatsb/,a,d, n°. 109) S. 68. 

Wu WILHELMINA, EN7.; 
Op de voordracht van Onzen Mimster van 

Buitenlandsche Zaken van den 8sten Maart 
1927, Afdeeling Diplomatieke Zaken, n°. 1080 
(Kabinetsarchief) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22sten Maart 1927, n°. 21) ; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28sten Maart 1927, 
Afdeeling Diplomatieke Zaken, n°. 1442 
(Kabinetsarchief) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I . Artikel 18, eerste lid van het Diplo

matiek Reglement (Staatsblad n°. 109 van 1925) 
wordt gelezen als volgt : ,,De door de hoofden 
Onzer vaste zendingen buitenslands genoten 
verblijfsvergoeding wordt tijdens hunne afwe
zigheid van hunne standplaats met verlof of 
wegens dienstzaken, indien deze meer dan 8 
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dagen duurt, gekort met een bedrag van 15 
gulden per da~. In geval van afwezigheid van 
hunne standplaats wegens dienstzaken kan, 
indien bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding goven, door Onzen Minister van 
Bu.itenlandsohe Zaken geheele of gedeeltelijke 
ontheffing van deze kor ,ing worden verloenèl". 

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

Onze Minister van Buitenlandsohe Zaken is 
belast met do uitvoering van dit besluit, hetwelk 
geplaatst zal worden in het Staatsblad en waar
van afschrift zal gezonden worden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1927. 
WILHELJ\1INA. 

De Min. van Buitenl. Zaken; VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 28 April 1927). 

1 April 1927. BESLUIT, houdende wijziging van 
de Bijzondere Reglementen op den Loods
dit>nst in het 1 • en 2• dist.riet, in het 3• 
district en in het 4• en 5• district, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106). S. 69. 

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

Marine ad interim van den 29 Maart- 1927, 
Af<leeling G, n°. 71 ; 

Rebben goedgevonden en v~rstaan : 
Krachtens het bepaalde sub 3°., letter a, 

van Ons besluit van den 23sten Maart 1925 
(Staatsblad n°. 106) de bij dat besluit vastge
stelde Bijzondere Reglementen op den loods
dienst in het , • en 2° district, in het 3• distriût 
en in het 4• en 5• district te wijzigen als volgt : 

B.L.R . 1 e-n 2. 
Art. J. Het slot der la,i,tste alinea te lezen : 

,,de binnenloodsen op de standplaatsen Harlin
gen en Terschelling". 

Art. 3. In punt c het woord "Vlieland" te 
wijzigen in "Hadingen". 

Punt d vervalt. 
Na art. 4 invoeg'ln een nieuw Art. 5, lui

dende: 
,,De binnenloodsen van de standplaats TPr• 

schelling zijn bestemd tot het loodsen van 
dChepen van de Vliereede : 

a. naar de havens van Vlieland, Terschelling 
en Harlingen en omgekeerd; 

b. naar de reede van Texel of in het NieuwP.
diep en naar alle haven.~ en plaatsen aan de 
ZuidP.1·zee gelegen, benevens Amsterdam, Zwolle 
en Kampen, en omgekeerd ; 

c. naar zee.'' 
Art. 5 wordt Art. 6. 
Art. 6 vervalt. 
Art. S te lezen: 
"In het zeegat van de Eems geschiedt het 

naar zee loodsen van schepen: 
1°. door de eventueel binnengaats beschik

bare zee- en hulpzeeloodsen van het buitengaats 
kruisende loodsvaartuig n..its de dienst, aan 
boord van dat vaartuig daardoor geen nadeel 
lijdt; 

2°. door d.., zee- en hulpzeeloodsen van het 
binnenliggend loodsvaartuig." 

Na art. 8 laten volgen een nieuw Art. 9, lui
dende. 

"In het zeegat van Terschelling geschiedt 
het naar zee loodsen van schepen : 

1 °. door de binnen- en hulpbinnenloodsen van 
Terschell ing ert Harlinqen ; 

2°. door de eventueel binneng,i,ats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen, mits de dienst 
buitengaats daardoor geen nadeel lijdt." 

Art. 9 wordt Art. 10. 
B.L.R. 3. 

Art. 2, sub I, toevoegen: 
c. door het Noordzeekanaal naar a:Je, aan 

dat kanaal en zijn zijkanalen en het TJ gelegen, 
plaatsen; 

Art. 5, 2• alinea, staat : 
sub a, c en d 
lees : sub c. 
Art. 9 te lezen : 
,,Het naar zee loodsen geschiedt te IJmuiden: 
1°. door de daarvoor aangewezen zee- en 

hulpzeeloodsen van het binnenliggend stoom
loodsvaartuig en door de te l J muiden geplaatste 
binnenloodsen, J;oegelaten tot het loodsen naar 
zee; 

2°. door de binnen- en hulpbinnenloodsen 
van Amsterdam of Zaandam, toegelaten tot 
het loodsen naar zee ; 

3°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodqen van het buitengaats 
kruisende loodsvaartuig, mits de dienst aan 
boord van dat vaartuig daardoor geen nadeel 
lijdt." 

Art. JO, sub a, te lezen : 
"ir alle havens en kanalen onmiddellijk in 

de monding" ; 
sub c te lezen : 
"van alle anker- of ligplaatsen tussohen de 

Hembrug en de Oranjesluizen of dPn mond 
van het llforwedekana,i,l." 

B.L.R. 4 en 5. 
Art. 10. Toevoegen : • 
"Aan boord van deze loodsvaar t uigen zijn 

ook loodsen voor de zeegaten van Goedereede 
en van Brouwershaven te verkrijgen." 

Art. 11 te lezen : 
"Voor de zeegaten van Goedereede en van 

Brouwershaten bestemde schepen kunnen t.e 
allen ttide een loods verkrijgen van de beide 
voor het zeegat van den Hoek van Holland 
kruisende loodsvaarttiigen, t erwijl bovendien 
voor de schepen, die van om de Zuid of de West 
komen, in den regel een loods te verkrijgen is 
van het loodsvaartuig vau het, 6de district, 
dat nabij Schouwenbank kruist." 

Art. 13 te lezen : 
,,fiet na,i,r zee loodsen geschiedt te H P.lle

voetsluis door de binnengaats beschikbare zee
en hulpzeeloodsen." 

Art. 14 het slot vanaf " tenzij ... " te lezen: 
"tenzij een andere voor dit traject bevoegde 

zee- of binnenloods toevallig beschikbaar is. ' 
Onze .Minister van Marine is belast met de 

uitvoe1ing van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten April 1927. 
WILHELJ\1INA. 

De Minister van Marine a . i., L~mooY. 
(Uitgeg. 21 April 1927.) 

2 April 1927. WET tot vaststelling van het 
tweede Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 70. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 1,998,762. 
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2 April 1927. WET tot vastst elling van het 
zevende Hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 71. 
Da begroot ing wordt vastgesteld op 

f 98,806,929.43. 

2 April 1927. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen ver koop aan de 
Gem eente B ergen op Zoom van voormalige 
vestinggronden gelegen aan den Ooster
Boulevard, den Noordersingel en den Zoom
weg t e B ergen op Zoom. S. 72. 

2 April 1927. W ET tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1927. s. 73. 

2 April 1927. WET, houdende machtigmg 
tot het aangaan van eene overeenkomst 
van ruiling vau percee!en t e W ngeningen. 
s. 74. 

2 April 1927. BESLUIT tot vervanging van 
het Model XII, behoorende bij het Konink
lijk besluit vau 27 April 1922 (S taatsblad 
n°. 230), sed ert gewijzigd, t ot uitvoering 
van artikelen der Kieswet, der Provinciale 
Wet en der Gemeentewet dooreen gewijzigd 
Model XII. . 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrncht van Onzen Minist er Yan 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 Maart 1927, n°. 1853, a fd . Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
29 Maart 1927, n°. 11; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 l\1aart 1927, n°. 2605, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen, dat met wjjziging in zoover van 

Ons besluit van 27 April 1922 (Staatsblad n°. 
230), sedert gewjjzigd, het bij da t besluit in
gest eld Model XII wordt vervangen door het 
bij Ons t egenwoordig be~luit gevoegd model. 

Dit besluit treedt in werking m et ingang van 
d en t weeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze l'lfinist er va n Bi'lllenlandsehe Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het S !aatsblad zal worden 
j!;eplaat st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, d en 2den April 1927. 
WILHELMINA. 

De ll!inister van B innenl. Zaken en Landbouw, 
. J. B. KAN . 

(Uitgeg. 7 A pril 1927.) 

MODEL XII. (Art ikel 97 der Kieswet.) 1 

Besluit van het centraal stembureau bedoeld 
in artikel 97 der Kieswet. 

Besluit van het Oe11traal Stembureau tot het 
vastst ellen van den uitslag der ver kiezing van 

1 Dit model is Pitsluitend van toepa.%ing 
voor de verkiezirg van de leden van den Ra.ad 
eener gemeente, die niet in kieskringen is ve r
deeld. 

1927 

de leden van den Raad der gemeent=-----
ingevolge de st emmin~ gehouden op ___ _ 

Verdeeling der plaatsen over de lijsten. 
Op d e verschillende lijsten en de daarop ge

plaatste candidaten zijn uitgebracht de vol
gende aantallen stemmen : 

... "' . " . "' Naam en voorletters s 5,,,,1~;..1 
"O of voornamen der Q) a:> ce..c:1 ... . t}""g~ ~ Stemcjjfer ., ..., candidaten in de v a n i e d e re S:~1 volgorde, waarin zij ]·~~ ir op de lijst zijn ;;l • .; be lij st. 
::, geplaatst. § ~ -~ z -"1 s ::, 

(Stemcijfer) - -

1 1 

Blijkens de bovenst aande gegevens bedraagt 
de som d er st emcijfern van d e lijst en ----· 
zoodt~t de kiesdceler, bedoeld in artikel 99 der 
Kieswet, is : 

Bij cleeling van den kiesdeeler op de st em 
cij fers der lijet en worden verkregen de volgend e 
quotiën ten eu overschotten: 

Lijst. 

De lijst aan t e dui
den methaarnummer. 

..; 
.2l 
:::i) 
0 s 
" ..., 

r/1 

...; ..; 
0 

Q A 
'" 0 
~ "' 0 ... 

" ::, I> 
CJ 0 

Overeenkomstig artikel 100, eerst e lid, der 
Kieswet wordt aan elke lijst toegekend het aan 
tal plaat sen , aangewezen door h et boven ver
kregen quotiënt . 

Derhalve zijn t oegekend ____ plaatsen, 
terwijl te vervullen zijn plaat sen, 
zoodat nog te vervullen blijven 
plaat sen . 

Overeenkomstig a rtikel 100, tweede lid, eer
st en en tweeden volzin, der Kieswet wordt van 
die plaatsen achtereenvolgens ééne toegekend 
aan: 

Lijsten. Overscl1ot. 

(In t e vullen, wanneer ar t ikel 100, t weede 
lid , derde volzin , t oepassing vindt.) 

Derhalve zij n thans in het geheel toegekend 
plaat sen, t erwijl t e vfü•vullen zijn 

____ plaat sen, zoodat ahnog t e vervullen 
blij ven ____ plaatsen. 

13 
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Overeenkomstig artikel 100, tweede lid, der 
Kieswet wordt, met toepassing van den derden 
volzin van dat lid, van die plaatsen achtereen
volgens ééne toegekend aan : 

Lijst. 
Gemiddeld aantal stemmen per 

toegekende plaats. 

(Indien de laatste volzin van anivel 100' 
tweede lid, der Kieswet toepassing vindt, wordt 
dit hier vermeld.) 

(Tndien aan een lijst 6én of meer plaatsen 
zouden moeten worden toegekend boven het 
aanta.l der candidaten, vindt toepassing plaats 
van artikel 102 der Kieswet, en wordt dit hier 
vermeld. ) 

Aanwijzing van de gekozen candidaten. 
Lijst n°. ········--····- toegekend aantal plaatsen ___ _ 

De lijstkiesdeeler bedraagt __ ; __ =---·---··· 
De aantallen stemmen, verkregen door de 

candidaten van deze lijst, bedragen, na over
dracht der stemmen overeenkomstig artikel 
103, tweede lid, der Kieswet : 

Naam en voorlett~rs (of ~oor- Aantal stemmen, 
namen) der can~ida~_en m de door iederen can
volgo_:de, ~aarm ZlJ op de didaat verkregen. 

hJst ZIJn geplaatst. . 

( lndien een canclidaat overleden is, wordt dit 
hier vermeld.) 

Dienvolgens verklaart het Centraal Stem
bureau, dat op deze lijst het aantal stemmen, 
vereiseht om gekozen te zijn, hebben verkregen : 

Namen en voorletters (of voornamen) der 
gekozenen. 

(De verdere lijsten worden achtereenvolgens 
op gelijke wijze behandeld.) 

Vaststelling van den uitslag. 
Het Centraal Stembureau verklaart benoemd 

tot lede':! van den Raaddergemeente ___ _ 

Naam en voorletters (of voornamen) der 
gekozenen in alphabetische volgorde. 

'I.'er voldoening aan artikel 105 der Kieswet, 
rangschikt het Centraal Stembureau ten aanzien 

t 
van iedere lijst de daarop voorkomende, nie 
gekozen, candidaten als volgt : 

Lijst n°. 

voornamen) der candi- iederen <'andidaat 
Naam en voorletters (of !Aantal stemmen, door 

daten. verkregen. 
--- ----

(Hierbij niet vermelden den naam van een 
overleden candidaat.) 

Lijst n°, 
enz. 

Gedaan te ____ den ---
_ _ ____ Voorzitter. 
______ Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 April 
1927 (Staatsblad n°. 75). 

Mij rek.end, 
De Minister 1:an Binnenl. Zaken en Landbo11w, 

J. B. KAN. 

2 April 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 64 onder 6°. der Onge
vallenwet 1921. S. 76. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Februari 
1927, n°. 381, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 64 onder 6°. der Ongevallen-
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies vao den 
22 Maart 1927, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Maart 1927, n°. 767, 
Afd. A.V.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 April 1927 te bepalen als 

volgt: 
Art. 1. De werkgever, die is toegelaten tot 

het dragen van het in artikel 54 der Ongevallen 
wet 1921 bedoelde risico en de naamlooze ven
nootschap of vereeniging, waarop dat risico is 
overgedragen, i5 verplicht op den vijftienden 
van iedere maand, te begi.rmen met de maand 
April 1927, te storten een bedrag als voor!oopige 
betaling van de bedragen, welke over die maand 
ingevolge artikel 57, eerste lid, onder 2°., of 
artikel 58, eerste lid, onder 2°., der Ongevallen
wet 1921 verschuldigd zullen zijn; indien de 
vijftiende dag der maand op een Zondag of 
den tweeden Paaschdag, den tweeden Pinkster
dag, of H emelvaartsdag valt, moet deze voor
loopige storting plaats hebben op den daarop 
vo1genden werkdag. 

Ieder der in het eer5te lid bedoelde voorloo
piirn stortingen wordt gelijk gesteld aan het 
bedrag, hetwelk laatstelijk als totaal der maan
delijkscbe afrekening van de in het eerste lid 
bedoelde bedragen voor den betrokken werk
gever of de betrokken naamlooze vennootschap 
of vereeniging is vastgesteld. Van het· vast .• 
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gestelde bedrag wordt uiterlijk 10 dagen vóór 
den datum• der voor!oopige storting door het 
bestuur der Bank aan den betrokkene schrifte
lijk mededeeling gedaan. Zoolang nog geen af
rekening ter zake van artikel 57, eerst,e lid, 
onder 2°., of artikel 58, eerste lid, onder 2°., 
der Ongevallenwet 1921 met den betrokken 
werkgever of de betrokken naamlooze vennoot
schap of vereeniging heeft plaats gehad, wordt 
als voorloopige storting betaald een door het 
bestuur der Rijkwerzekeringsbank te bepalen 
bedrag, hetwelk niet meer mag b edragen dan 
0,1 % van het loonbedrag, hetwelk de betrokken 
werkgev~ of de werkgevers der ondernemingen, 
welker risico door de betrokken vennootschap 
of vereeniging wordt gedragen, naar het oordeel 
van het Bankbestuur vermoedelijk op de loon
lijst, onderscheidenlijk de loonlijsten, of op het 
stuk, onderscheidenlijk de stukken, welke de 
werkgever, onderscheidenlijk de werkgevers, 
verplicht is, onder•rheidenlijk zijn, te houden 
in plaats van de loonlijst, zou of zouden ver
melden over het jaar, waarin de maand valt, 
waarop de storting betrekking heeft. 

2. Verrekening van de ingevolge artikel 1 
gedane voorloopige stortingen met de werkelijk 
over do betrokken maand verschuldi5de be
dragen heeft plaats tegelijk met eene volgende 
voorloopil,{e stor ting, zoo spoedig mogelijk nadat 
de werkelijk verschuldigde bedragen bekend zijn . 

3. I ndien door een werkgever of een naam
looze vennootschap of vereeniging, als bedoeld 
in artikel 1, de voorloopige stortingen, in dat 
artikel bedoeld, vermeerderd of verminderd 
met de ingevolge artikel 2 te verrekenen be
dragen, niet op tijd worden verricht, is het be
stuur der Rijksverzekeringsbank bevoegd aan 
den betrokkene rente in rekening te brengen 
van het verschuldigde bedrag ad vijf · procent 
's jaars over het tijdvak, aanvangende op den 
dag, volgende op den voorgeschreven datum 
van storting en eindigende op den werkelijken 
datum van betaling. 

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

Onze Minister van Arbeid, Hande 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 2den April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitge,g. 12 April 1927.) 

2 April 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Artikel 13 L.-O.-W. 1920 laat niet toe, 

den daarin bedoelden steun uit de ge
meentekas te verleenen op zoodanige wijze, 
dat de gemeente een autobus beschikbaar 
stelt en de ouders of verzorgers in de door 
de gemeente daarvoor te dragen kosten bij
dragen zou.den verleenen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R'.iad der gemeente Sr.hoterland tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
16 September 1925, n°. 69, 2e afdeeling, voor 
zoover daarbij met vernietiging van het be-

sluit van dien Raad, van 18 Februari 1925, 
onder II is bepaald, dat de gemeente Schoter
land zal betalen de kosten van het geregeld 
vervoer der andere dan or der I van dat besluit 
bedoelde kinderen van de daarin genoemde 
adressanten per a utobus naar de bijzondere 
lagere school te St. Johannesga, in die gemeente, 
over het schooljaar 1 April 1925- 1 April 1926 
tot een bedrag van f 850, en verder tot zoodanig 
b drag als noodzakelijk zal blijken, met dien 
verstande, dat in die kosten eene bijdrage moet 
worden verleend door M. de Jong, H. Poe:ejes, 
J. Visser, J. Slump en H. Gorter, zoolang deze 
leerplichtige kinderen op de school hebben, 
onderscheidenlijk van f 20, f 10, f 7.50, f 20 enf 20; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Mo.art 1927, n°. 195 (van 1926); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Maart 1927, n°. 2245, afdeeling Lager
Onderwijs-Algemeen ; 

0. dat de Raad der gemeente Schoterland 
naar aanleiding van een desbetreffend verzoek 
van eenige ingezetenen op 18 Februari 1925 
heeft besloten, dat aan de adressanten uit de 
gemeentekas zal worden verstrekt eene bijdrage 
in d e kosten, welke het gevolg zijn van het be
zoeken door hunne leerplichtige kinderen van 
de school met den Bijbel te St. Johannesga, 
naar den volgenden maatstaf : voor kinderen 
van ouders, die in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Schoterland., te beoor
deelen naar het laatst vastgestelde kohier : niet 
zijn aangeslagen of zijn aangeslagen naar een 
zuiver inkomen beneden f 900 per kind en per 
jaar f 40 ; zijn aangeslagen naar een zuiver 
inkomen van en met f 900 tot beneden f 1200 
per kind en per jaar f 35 ; zijn aangeslagen 
naar een zuiver inkomen van en met f 1200 
:tot beneden f 1500 per kind en per jaar f 25; 
zijn aangeslagen naar een zuiver inkomen van 
en met f 1500 tot beneden f 2000 per kind en 
per jaar f 20 ; zijn aangeslagen naar een zuiver 
mkomen van en met f 2000 en hooger, per 
kind en per jaar f 15 ; dat, nadat daartegen 
door bedoelde ingezetenen bij Ged. Staten van 
Friesland in beroep was gekomen, dat College 
bij beslnit van 16 September 1925, n°. 69, 
2° afdeeling, met vernietiging van vorenvermeld 
raadsbesluit, heeft bepaald : I. dat géén ver
goeding of tegemoetkoming wordt verleend in 
het vervoer van de twee kinderen van H. Geer
ligs, de twee oudste kinderen van R. van Dijk 
en het kind van W. J. Sijtsema ; II. dat de 
Gemeente Schoterland zal betalen de kosten 
van het geregeld vervoer der andere kinderen 
der adressanten per autobus naar de genoemde 
school te St. Johannesga, over het schooljaar 
1Aprill925-l April l 926toteen bedragvanf 850 
en verder tot zoodanig bedrag als noodzakelijk 
zal blijken, met dien verstande, dat in die 
kosten een bijdrage moet worden verleend door 
M. de Jong, H. Poepj es, J. Visser, J. Slump en 
H. Gorter, zoolang aeze leerplichtige kinderen 
op de school hebben, onderscheidenlijk van 
f 20, f 10, f 7.50, f 20 en f 20 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het vervoer der kinderen van de adres
santen, die allen op meer dan 4 K.M. afstand 
van do school wonen, geschiedt per autobus, 
in dit geval het meest geschikte vervoermiddel, 

]3* 
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waarvoor, althans voor het schooljaar 1925/'26 
een bedrag van f 850 moet worden betaald ; 
dat van de adressanten sedert 1 April 1925 
onderscheidenlijk 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 1 en 1 kind 
(eren) de genoemde bijzondere school bezoeken; 
dat onder d eze 15 kinderen er vijf zijn, nl. 2 
van H. Gaerligs, 2 van R . van Dijk en 1 van 
W. J. Sijtsema, voor wie krachtens d en laatsten 
volzin van het eerste lid van art . 13 der Lager 
Onderwijswet 1920 geen vergoeding of tege
moetkoming kan worden toegekend, daar zij 
nà 1 November 1922, zijnde den datum der 
opening van d e school m et den Bijbel te St. 
Johannesga, zijn toegelaten tot de openbare 
lagere school t e Rotstergaast, welke school niet 
m eer dan 4 K .M. van huane woning is ver
wijderd : dat naa r bun oordeel de financiee le 
draagkracht der ouders van de overige kinderen 
zoo gering is, dat zij niet in staat zijn om een 
eenigszim belan!;lrijk gedeelte van het voor het 
vervoer benood1gde bedrag voor hunne reke
ning te nemen; dat M. d e Jong, H. Poepj es, 
J. Visser, J. Slump en H. Gorte r zich b er e id 
hebben verklaard, jaarlijks onderscheidenlijk 
f 20, f 10, f 7 .50, f 20 en f 20 bij te dragen ; 
dat meer dan deze bijdragen in billijkheid niet 
vitn de ouders kan worden gevraagd, en zij, 
Ged. Staten, het daarom, ten einde van een 
geregeld vervoer verzekerd te zijn, noodig 
achten, dat de overige kosten t en lMt e der ge
meente worden genomen ; dat t egen dit beslwt 
van Ged. Staten de Raad der Gemeente Schoter 
land bij Ons m b eroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het in dat besluit onder II gest elde z. i. 
dient te worden vernietigd, en zijn besluit van 
18 F eb .uari 1925 alsnog behoort te worden 
gehandhaafd, met bepaling, dat dit raadsbe
sluit toepassing zal vinden voorzoovecl betreft 
die kinderen van de adressanten, voor wie naar 
woord en bedoeling van art. 13 d er Lager
ondenvijswet 1920 aanspraak op vergoeding. 
of tegemoetkoming uit d e gemeentekas kan 
worden gemaakt ; dat hij het bedra_!i van f 850, 
dat volgens het besluit van Ged. t:itaten voor 
het vervoer van de kinderen t en laste van d e 
gemeente zou komen, te hoog oordeelt, en dat 
hij d e ouders in staat acht tot een grooter op
offering hunnerzijds dan thans zou gevergd 
worde'l ; dat hij het minder jPist acht, da t 
volgens het besluit van Ged . Stat e'1 d e gemeen te 
feitelijk een auto bescrukbaar st elt, en d e 
ouders daartoe een bijdrage aan d e gem eente 
verleenen ; dat slechts één der adressanten, te 
wet en M. d e Jong, zijne kinderen naar d e bij
zondere school zendt, omdat dltar ondenvijs 
van een b epaalde richting wordt gegeven en 
dat d e overigen dit doen om red enen van 
anderen aard, zoodat hij (de R aad) m eent, dat 
krachtens art. 13 der Lager-onderwijswet 1920 
voor geen d er kinderen, behalve voor die van 
l\I. de Jong, aanspraak op t egemoetkoming kan 
worden gemaakt; dat het raadsbesluit dus
danig was geredigeerd, dat alleen een schaal 
voor vergoeding of tegemoetkoming werd vast 
gesteld, en dat nader t e beoordeelen zou zijn, 
voor welke kinderen de vergoeding of t egemoet
koming zou zijn uit t e keeren ; 

0. dat aan het gemeentebestuur niet kan 
worden toegegeven, dat - m et uitzondering 
van M. do Jong - d e door G3d. Staten voor 
steun in aanmerking gebrachta ouders of ver 
zorgers uit hoofde van de drijfveer, welke hen 

tot het plaatsen van hunne kinderen op d e 
onderwerpelijke school heeft geleid, aan art. 13 
der Lager Onderwijswet 1920 geen aanspraak 
op steun kunn en ontleenen; dat toch ten aan
zien van o-een dezer ouders of verzorgers is 
komen va~t t e staan, dat bij hen oen ander 
motief zoude hebben voorgezeten, dan het ver
langen, hunne kinderen te zenden naar eene 
school, waar het door hen gewenschte onderwijs 
wordt gegeven ; dat echter met dat gemeente
be3tuur moet worden aangenomen, dat art. 13 
der Lager-Ondenvijswet 1920 niet toelaat, den 
in dat artikel bedoelden steun uit d e gemeente
kas te verleenen op d e wijze, als is b~aald bij 
het bestreden be luit, krachtens hetwelk in de 
door de gemeente t e dragen kosten van vervoer 
per autobus door d e betro!rkcn ouders of ver
zorgers bijdragen zouden moeten worden ver
leend ; dat m ede op grond van nadere inlich
tingen, ingewonnen naar aan leiding van een 
tweetal brieven van d e A.fdeeling van den Raad 
van State voor d e Geschillen van Bestuur, aan 
d o a a n sprake n d o r voor ste un in aanmerking 
komenden moet worden geacht worden naar 
redelijkheid t e zijn tegemoetgekomen, indien 
aan R. van Dijk en de W eduwe W. Sijtsema 
100 %, aan M. d e Jong, H. P oepj es, J. Visser 
en J'.- Slump 90 % on H. Gorter 50 % wordt 
vergoed van d e kosten van het geregeld ver
voer van hunne kinderen naar en van de boven
bedoelde school, welke kosten per kind zijn 
t e st ellen op een bedrag van f 85 per jaar, ter
wijl deze regeling slechts zal behooren t e gelden 
voor het tijdvak 1 April 1925-31 Maart 1927 ; 

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

m et wijziging van het besluit van Ged. Staten 
va n Fri!Jsland van 16 September 1925. n°. 69, 
2• afdeeling, voor zoover betreft het daarin 
onder II gest elde t e bepalen : I. dat wt de ge
m eentekas van Schoterland steun zal worden 
verleend voor het geregeld vervoer naar en van 
de r-ovengenoemde school, gedurende het tijd
vak 1 April 1925-31 Maart 1927, van twee 
kinderen van M. de Jong, twee kinderen van 
H . Poepj es, één kind vsn R. van Dijk, één 
kind van J. Visser, twee kindP.ren va·1 J. Slump, 
één kind van d e weduwe W. Sijtsema en éen 
kind van H. Gorter, voorzoover d eze kinderen 
in den leerplicht igen leeftijd vallen ; II. dat 
deze st eun per kind zal bedragen voor R . van 
Dijk en d e weduwe W. Sijtscma 100 %, voor 
M. de Jong, ll. Poepj es, J . Visser en J'. -Slump 
90 % en voor H. Gorter 50 % van de t er zake 
van het vervoer d er bedoelde kinderen over 
het genoemde tijdvak gemaakte kost en, welke 
kosten per kind zijn t e stellen op een bedrag 
van f 85 p er jaar. 

Onze Minist er van Onderwijs, Kunsten en 
W et enschappen is belast, enz. (A. B.) 

5 April 1927. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Ten aanzien van klaagsters tweede aan

vraag om pensioen, bevat tende een ver
zoek om t oekenning van het pensioen, dat 
haar aanvankelijk geweigerd was, behoort 
onafhankelijk van den grond voor de weige
ring, behalve in het in a rt. ll0 tweede lid 
genoemde geval, dat zich in casu niet 
voordoet, het later verleend pensioen in t e 
gaan met den dag, waa rop d e nieuwe aan
vraag bij den Pensioenraad is ingekomen. 
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De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y., gewezen onderwijzeres 
bij het vervolgonderwijs aldaar, klaagster, voor 
wie ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : J. J. Lamers, wonende te Am
sterdam, 

t egen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : M. J. Jansen, hoofdcommies bij dien 
Raad, wonende t e 's-Gravenhage. 

D e Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stnkken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de toenmalige Minister van Financiën 

bij beEchikking van 24 Juni 1919, gelet op de 
door klaagster - destijds onderwijzeres bij het 
herhalingsonderwijs te Y. - ingevolge art. 62, 
3c lid, litt. d, der Pensioenwet voor de Ge
meente-ambtenaren 1913 ingezonden verklaring, 
aan deze heeft medegedeeld, dat zij niet is ge
meente-ambten,i,ar in den zin der voormelde 
wet en art. 62 dier wet te haren opzichte der
halve niet van toepassing is, aangezien krach
tens het t weede lid van art. 6 der verordening 
tot regeling van het herhalingsonderwijs te Y. 
dd. 10 Juli 1902 zij elk jaar voor den duur van 
Pen cursus van slechts enkele maanden tot 
onderwijzeres bij het herhalingsonderwijs werd 
b enoemd ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 21 Juli 
1924 klaag ter's aanvrage om pensioen heeft 
afgewezen, daarbij overwegende: 

dat belanghebbende bij besluit van den R aad 
der gemeente Y. dd. 26 Augustus 1923, met 
ingang van 1 November 1923, wegens opheffing 
van hare betrekking eervol is ontslagen ; 

dat zij is geboren op 12 September 1877 en 
den leeftijd van 65 jaren dus nog niet heeft 
bereikt; 

dat haar voor pensioen geldige diensttijd 
loopt van 16 September 1918 tot 1 November 
1923; 

dat zij derhalve een zoodanigen diensttijd 
heeft van minder dan 7 jaren ; 

dat niet i gebleken, dat zij uit hoofde van 
ziekten of gebreken, die het recbtstreeksch ge
volg zijn van de uitoefening van haar dienst 
voor de verdere waarneming van hare betrek
king ongeschikt is ; 

0. dat klaagster zich bij schrijven van 22 
April 1926 ter zake van haar voormeld ontslag 
wederom tot verweerder heeft gewend om toe
kenning van pensioen, waarop deze bii beslissing 
van 10 Augustus 1926 onder intrekking van 
boven~enoemrle besnhikking van rlen Minister 
van Fmanciën dd. 24 Juni 1919 den diensttijd 
van klaagster als onderwijzeres bij het her
halingsonderwijs te Y. van 1/i October 1902 
tot en met 30 September 1913 door inkoop 
geldig voor pensioen heeft verklaard en haar 
bij be,lissing van 8 Augustus 1926 als gewezen 
onderwijzeres bij het vervolgonderwijs te Y., 
krachtens de artt . 48, 2• lid, 54, 56, 1 e lid A 
en ll0, 1• lid , der Pensioenwet 1922, S. 240, 
zooals deze luidde voor de bij de wet van 
28 Mei 1925, S. ?16, aangebrachte wijzigingen, 
over een diensttijd va'l 21 jaar en 15 dagen .net 
ingang van ?4 April 1926 een jaa,lijksch pen
sioen van f 94 heeft toegekend ; 

0. dat verweerder vervolgens naar aanleiding 
van een door klaagster tegen voormelde be
slissing van 8 Augustus 1926 gemaakt b ezwaar, 
dat de strekking had haar pensioen toe te kennen 
met ingang van 1 ovember 1923, datum van 
haar ontslag als onderwijzeres bij het vervolg
onderwijs te Y., daar aan twee harer collega's, 
rlie ook op 1 Novemter 1923 uit dezelfde be
trekking zijn ontslagen, wel met ingang van 
laatstgenoemden datum pe.nsioen is verleend, 
bij beslissing van 9 November 1926 dat b ezwaar 
ongegrond beeftverklaar<l ,d mrbij overwegende: 

dat de op 24 AJ;Jril 1926 van reclamante ont
vangen aanvrage lS een verzoek o.n toekenning 
van het pensioen, dat haar bij 's Raads be
schikking van 21 Juli 1924, P. n°. 16505 ge
weigerd is; 

dat krachtens het eerste lid van art . ll0 van 
e P ensioenwet 1922, S 240 dat pensioen, 

waarop zij alsnog recht heeft, moet ingaan met 
den dag, waarop de nieuwe aanvrage bij den 
Pensioenraad is ingekomen, derhalve met 
24 April 1926 ; 

dat de omstandigheid dat aan andere oud
ambtenaren pensioen is verleend met ingang 
van den dag, waarop het recht op pensioen 
ontstond, voor. de beoordeeling van reclaman
te's pensioensaanspraken van geen belang is; 

0. dat klaagster togen voormelde beslissing 
van 9 November 1926 tijdig in beroep is ge
komen en bij klaagschrift heeft betoogd, dat 
eij van oordeel i~, dat art. ll0 niet op haar van 
toepassing is, omdat de eerste afwijzing van 
haar verzoek om pen ioen geheel onrechtmatig 
was en, met beroep op de uitspraak van dezen 
Raad van 16 November 1926 D. n°. 82, heeft 
verzocht, dat deze Raad alsnog zal beslissen, 
dat haar pensioen zal ingaan op don datum 
van haar ontslag, zijnde 1 November 1923; 

0. dat verweerder hiertegen bij contra
memorie heeft betoogd : · 

"Bij beschikking van 24 Juni 1919, afdeeling 
Pensioenen n°. 92079 heeft de toenmalige Mi
nister van Financiën een verzoek var appel
lante om inkoop voor pensioen krachtens 
art. 62 der Pensioenwet voor. de gemeente
ambtenaren 1913 van haar diensttijd vóór 1 
October 1913 - den datum van het in werking 
treden dier wet - afgewezen, omdat zij naar 
de meening van dien Minister niet was ge
meenteambtenaar in den zin van die wet. 
Volgens den Min.i ter verkreeg zij die hoedanig
heid eerst met ingang van 16 September 1918. 
Aangezien appellante, die met ingang van 
1 November 1923 wegens opheffing van hare 
betrekking is ontslagen haar diensttijd vóór 
dien datum 11iet op den voet van de artt. 134 
en 135 der Pensioenwet 1922 voor pensioen had 
ingekocht, haar voor pensioen geldige dienst
t ijd dus liep van 16 September 1918 tot 1 No
vember 1923 en zij dus een zoodanigcn dienst
tijd had van minder dan zeven jaren, hebben 
wij bij beschikking van 21 Juli 1924, P. n°. 16505 
hare aanvrage om pensioen van 12 Juni 1924 
afgewezen. 

Op 24 April 1926 bereikte ons eene nieuwe 
pensioensaanvrage. Naar aanleiding van die 
aanvrage beslisten wij toen dat appellante ook 
vóór I September 1918 gemeente-ambtenaar in 
bovenbedoelden zin was. Naar onze meening 
mocht echter, in het belang van appellante, in 
de nieuwe aanvrage, dus in het verzoek om 
over den geheelen diensttijd bij het herhalings-
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(vervolg-) onderwijs pensioen te verleenen, ge
acht worden een verzoek om herziening van 
genoemde heschikking van 24 Ju'li 1919 ge
legen te zijn; wij hebben daarom met analo
gische toepassing van art. 131 der P ensioen
w~~ die beschikking herzien en den diensttijd 
voor 1 October 1913 nog volgens art.176 dier 
wet krachtens art. 62 der P ensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 door iPkoop voor 
pensioen geldig verklaard. Een formeel ver
zoek o':11 her1iening ontvingen wij nog op 5 
J anuari 1927. Appellante's pensioensgrondslag 
is geregeld bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Y. van 6 Januari 1927. 

Appellante zond ons ten overvloede op 4 Juni 
1925 en 4 December 1925 nog eene bereidver
klaring, bedoeld in art. 134, vijfde lid e der 
Pensioenwet. Bij beschikking van 25 Januari 

1927 A. D. II n°. 1:!\iI verklaarden wij haar 
~ diensttijd vóór 16 September 1918 niet voor 

inkoop voor pensioen krachtens dat art . vat
baa r, omdat die tijd reeds onder de werking 
van genoemde wet van 1913 voor pensioen 
peldig was. 

Appellante heeft zich teg.en onze beschikking 
van 21 Juli 1924, P. n°. 16505, waarbij wij haar 
eerste verzoek om pensioen afwezen, niet ver
zet. Hare tweede, op 24 April 1926 ontvangen 
aanvrage is, hetgeen wij ook reeds in de be
streden beslissing hebben uiteengezet, een ver
zoek om toekenning van het pensioen, dat haar 
aanvankelijk geweigerd is. Onafhankelijk van 
den grond voor de weigering behoort volgens 
het uitdrukkelijk voorschrift van art. 110 der 
Pensioenwet, behalve in het in het tweede lid 
van d~t artikel genoemd geval, dat zich in 
casu met voordoet, het later verleend pensioen 
in te gaan met den dag waarop de nieuwe aan
vrage bij den P ensioenraad is ingekomen. 

Dit is ook de uitgesproken bedoeling geweest 
van de Staatscommissie in zake de niet-mili
taire P ensioenwetgeving hetgeen blijkt uit de 
toelichting, die zij bij dat artikel (in het ont
werp dier commissie art. 102) geeft. Op blad
zijde 120 van · haar rapport zegt zij : 

,,Art. 102. Het gaat hier over twee gevallen : 
dat een toegekend pensioen wordt verhoogd ; 
en dat een aanvankelijk geweigerd pensioen 
alsnog wordt toegekend, m. a . w. over gevallen, 
dat in het voordeel van den betrokkene wordt 
teruggekomen van een definitieve beslissing. 
H et is dus billijk, dat hij voor de toekomst dat 
voordeel krijgt, maar niet voor het verleden, 
toen de wetstoepassing werd gevolgd, die tot 
d e weigering r espectievelijk tot toekenning 
van het lagere pensioen leidde". 

Voorts verwijst de commissie naar de toe
lichting tot de artt. 121- 123 - de artt. 130-
132 der wet - van haar rapport, waar in de 
derde A,linea van bladzijde 122 handelende over 
de herziening van genomen b eslissingen, met 
b3trekking tot na aanvankelijke weigering ver
leende p ensioenen het voh;ende is vermeld. 

,,In de tweede plaats herziening in het voor
deel van den belanghebbende. Deze is over de 
geheele lijn toegelaten, op aanvraag van den 
betrokkene zelven. Hij zal dus kunnen vragen 
dat zijn grondslag hooger wordt gesteld ; dat 
zijn pensioen hooger wordt vastgesteld of 
vroeger zal ingaan ; etc. De gevolgen van zulk 
eene beslissing zijn van zelf duidelijk, aan de 

hand van de zooeven aangehaald e artikelen 
van het ontwerp. Echter worde er op gewezen 
dat een rem is gesteld voor een onbeperkte 
terugwerking van gunstige beslissingen omtrent 
het pensioen en wel door de bepaling van art. 
102 (het tegenwoordige ,irt. 110), dat een aan
vankelijk geweigerd pensioen of een toegekende 
verhooging van pensioen niet ingaat vóór de 
aanvraag is ingekomen, die tot de herziening 
van het pensioen leidde. Da,t omva.t o. a. het 
geval dat iemand b 3hoor_t tot een groep, die 
niet als pensioensgerechtigd werd beschouwd, 
maar omtrent welke, als ~evolg van een ver
anderde opvattin1:, van de wet, lator anders 
wordt beslist. Het schijnt niet noodjg, dan het 
pensioen toe te kennen met ingang van den dag 
waarop na ar de nieuwe opvatting het recht 
eigenlijk is ontstaan. H et is de bedoeling van 
de pensioneeringBbepalingen niet,' iemand op 
een zeker oogenblik met een mjsschien dan 
groot kapitaal te begiftigen. Daarom is in art. 
102 (110) bepaald, dat een pensioen dat in het 
voordeel van den betrokkene wordt herzien, 
in beginsel niet kan terugwerken". 

Deze toelichtingen waren aangezien de Me
morie van Toelicntin!1; van het ontwerp der 
P ensioenwet niet afwijkende toelichtingen gaf, 
die van de betrokken artikelen van dat wets
ontwerp. 

's Raads beschikking van 21 Juli 1924, waar
bij penBioen werd geweigerd was juist, daar 
zijne beschikking waarbij, met toepassing van 
art. 131 der Pensioenwet, de diensttijd van 
appPllante vóór 1 October 1913 nog ingevolge 
art.. 62 der vroegere Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren door inkoop voor pensioen 
geldig verklaard werd, van lateren datum is 
(10 Augustus 1926). 

Laatstgenoemde beschikking vond haren 
grond in een verschil van wetsinterpretatie. 
De vraag of appellante vóór 1 October gemeente
ambtenaar was, die de Minister van Financiën 
ontkennend beantwoordde, meende de Raad aan 
de hand van nadere gegevens bevestigend te 
moeten b eantwoorden. H et is dus ook dit ver
schil van interpretatie dat geleid heeft tot 
's Raads bestreden beschikking tot toekenning 
van het aanvankelijk, bij gemis van een dienst
t ijd van voldoenden duur geweigerd pensioen. 

Derhalve staat, zelfs indien men zou willen 
aannemen, dat het eerste lid van art. 110 der 
Pensioenwet slechts van toepassing is wanneer 
aan de latere toekenning van een aanvankelijk 
geweigerd pensioen een verschil van wetstoe
passing ten grondslag ligt, va~t. dat in rut f!eval 
het pensioen moP, t ingaan met den dag, waarop 
het verzoek ter inwilliging waarvan het pen
sioen werd toegekend, bij den Raad inkwam. 

Met het 001s op het bovenstaande moeten wij 
appellante's beroC'p op de door haar genoemde 
beslissing van Uw College afwijzen" ; 

In rechte: 
0. dat deze Raad op de bij contra-memorie 

aangevoerde hierl-oven weergegeven gronden, 
welke deze Raad overneemt en tot de zijne 
maakt, van oordeel is, dat door verweerder 
terecht met ingang van 24 April 1926 aan klaag
ster ter zake van haar ontslag op 1 November 
1923 als onderwijzeres bij het vervolgonderwijs 
te Y. een jaarlijksch pensioen van f 94 is ver
leend; 
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0 . dat dus de beslissing, waarvan b eroep, 
behoort te worden bevestigd ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de beslissing, waartegen het beroep 

iS gericht. (A. B.) 

7 Apil 1927. ARREST van den :Hoogen R aad. 
[Verzet tegen een dwangbevel van een 

Waterschapsbestuur wegeus kosten van 
verhooging van een dijk, welke kosten door 
het Waterschap waren gemaakt nadat de 
ot1derhoudsplichtige had geweigerd de 
werken uit te voeren. Verzet gegrond 
verklaard omdat opposaut niet verplic;ht 
was den dijk hooger t.e maken, dan deze was, 
ook a l zou dan uit oude R eglementen volgen, 
dat de dijk hooger moest zijri.] 

De onderhoudsplicht van verweerder 
berust uitsluitend op art. 112 van het 
Waterschapsreglement van 1911, welk 
geheel op zichzelf staand voorschrift geen 
andere uitlegging toelaat dan die welke 
daaraan door het Hof is gegeven. 

Anders Concl. Proc.-Gen. Noyon. 
(Wet 9 Mei 1902 S. 54 art. 15, en Wet 10 Nov. 

1900 S. 176 art. 41.) 

:Mrs. Bosch, Jhr. Feith, Visser, van den Dries, 
en Schepel. 

H et Bestuur van het Groot Waterschap 
Bijleveld en de Meerndijk, gevestigd te Utrecht, 
en voor zooveel noodig: 1°. de tegenwoordige 
secretaris-penningmeester van genoemd Water
schap, Johannes Kuppers, wonende te Utrecht, 
ter vervanging van den sedert overleden Pieter 
H endrik van den Broeke van Oudenrijn, waar
nemend secretaris-penningmeester van het 
Groot Waterschap, als dengcne, die het dwang
bevel heeft uitgevaardigd, laatst gewoond 
hebbende t e Utrecht, c. s., eischers tot cassatie 
van een arrest van het Gerechtshof te Amster
dam op 4 Jum 1926 tusschen partijen gewezen, 
advooaat Jhr. Mr. G. W. van der Does, gepleit 
door Mr. J. H . Telders, 

tegen: 
C. Verburg, weduwe van J. van Maurik, wonen
de te Vleuten, verweerster in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. W. M. de Bra.uw. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De verweerster in cassatie is als eigenares 
verplicht tot het onderhoud van eenen <lijk, 
behoorende tot de waterkeeringen van het 
hoogheemraadschap Amstelland, en waarom
trent het eischende waterschap tegenover 
Amstelland krachtens de bij de oprichting ge
maakte bepalingen verplicht is te zorgen dat 
hij op eene bepaalde hoogte en breedte wordt 
onderhouden. 

Toen gebleken was dat de dijk niet de regl!cl
mentaire hoogte had_. heeft het bestuur van 
het waterschap de verweerster aangeschreven 
tot verhooging en na weigering van de ver
weerster om aan de aanschrijving te voldoen 
zelf het noodige verricht. 

WPgens de kosten is tegen de verweerster 
een dwangbevel uitgevaardigd, dat echter op 
haar verzet buiten werking is gesteld bij een 

vonnis der Rechtbank te Utrecht, bekrachtigd 
bij het arrest waarvan beroep. 

Door de verweerster was een beroep gedaan 
op het feit, dat de dijk niettegenstaande de 
reglementaire voorschriften nooit eene grootere 
hoogte heeft gehad dan die welke bestond ten 
tijde van de uitvoering van het- werk, dat zij 
slechts tot onderhoud, niet tot verhooging ver
plicht is, dat nu bij het provinciale reglement 
van 1866, in zooverre gelijkluidend aan een 
later reglement van 1911, is bepaald dat de 
verplichting tot onderhoud in natura op de 
eigenaren rust en de omvang dier verplichting, 
gelijk zij volgens het reglement bestaat, niet 
mag worden verzwaard. 

Dit verweer is aanvaard bij het arrest waar
van beroep. 

Het Hof stelt in de Perste plaats vast dat 
het waterschap niet heeft bewezen dat de dijk 
ooit hooger is geweest dan hij laatsteljj k door 
de verweerster is onderhouden, en leidt, daar
uit af dat aan de reglement aire bepalingen 
nooit de hand is gehouden, dat in verband 
hiermede niet aannemelijk is dat het water
schapsreglement van 1866 er van is uitgegaan 
dat de dijk de voorgeschrevene hoogte had en 
de onderhoudsplichtigen voor het behoud van 
die hoogte moesten zorgen, maar veeleer dat 
genoegen werd genomen met het dijksgedeelte 
in den in 1866 bestaanden toestand, zooals deze 
door getuigen is waargenomen en klaarblijkelijk 
van ouds bestond. 

Als middel van cassatie is voorgedragen : 
Schending of verkeerde toepassing van art. 108 
van het Reglement voor het Waterschap Bijle
veld en den Meerndijk, vastgesteld bij Besluit 
van Provinciale Staten van Utrecht van 15 
November 1866, goedgekeurd bij K. B. van 12 
Januari 1867, n°. 57 van l\rt. 112 van het 
R eglement . voor het Groot Waterschap Bijle
veld en de l'tfeerndijk, vastgesteld bij Besluit 
van Provinciale Staten van Utrecht van 11 
Juli 1911, goedgekeurd bij K. B. van 27 October 
1911, n°. 42 en van art. 48 Rv., doordat het 
Hof de zinsnede in de twee eerstaangehaalde 
artikelen voorkomende : 

"I)e omvaniz der verpligting tot onderhoud 
in natura, gelijk zij thans bestaat, mag niet 
worden verzwaard", aldus uitlegt dat genoegen 
werd genomen met het dijksgedeelte in den in 
1866 bestaanden toestand, zoodat ondcrhouds
plichtigen slechts dien toestand behoefden te 
handhaven, en op grond daarvan het eindvonnis 
der Rechtbank bekrachtigt, waarbij de oppo
sante werd verklaard goed op-passante tegen 
het dwangbevel en dit buiten werking werd 
gesteld, met verdere u.itspraken als in vonnis 
en arrest voorkomende ; ten onrechte, da.ar de 
bedoelde zinsnede niet handhaaft den feite 
lijken toestand van den dijk in 1866 maar den 
omvang der verplichting tot onderhoud gelijk 
deze - onverschillig de feitelijke toestand -
in 1866 bestond. 

De verweerster meent dat het middel de be
slissing on)uist weergeeft en dus niet tot cas
satie kan leiden omdat niet is beslist, dat het 
reglement zoude bcteekenen handhaving van 
den feitelijken toestand van 1866, maar dat 
die t.oe tand nooit anders is geweest en daarom 
moet worden aangenomen dat, de onderhouds
plicht zich niet verder uitstrekt dan tot den 
feitelijken toestand. Ik deel dit bezwaar niet; 
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het middel richt zich juist tegen de beslissing 
dat genoegen was genomen met den bestaanden 
toestand, zoodat die alleen door de onderbouds
plichtigen behoefde te worden gehandhaafd. 

Het middel komt mij - behoudens de ge
stelde schending van het niet meer van kracht 
zijnde reglement van 1866 - gegrond voor. 

Het betrokkene artikel spreekt van de ver
plichting tot onderhoud gelijk zij thans bestaat, 
stelt alzoo niet eene nieuwe verplichting maar 
handhaaft de van ouds bestaande. Nu is niet 
betwist dat volgens de bepalingen die indertijd 
bij de oprichting van het, waterschap zijn vast
gesteld, die verplichting betrof het onderhoud 
van den dijk in den bij die bepalingen vast
gestelden omvang, waaromtrent het water
schap tegenover Amstelland aansprakelijk was, 
en die feitelijk op de eigenaren rust. Vermits 
nu aan de verplichtingen van het waterschap 
tegep.over Amstelland niet getornd konde wor
den en ook niet beslist is dat Amstelland ge
noegen heeft genomen met de feitelijk bestaande 
hoogten van den dijk, zoude de vermindering 
van de verplichtingen die de eigenaren hadden 
en die de reglementaire hoogte omvatten, ver
zwaring van de lasten van het waterschap mede
brengen. Het waterschap heeft nu niet zelf 
het reglement vastgesteld, dit deden de Pro
vinciale Staten. Van een genoegen nemen door 
het waterschap met den toestand der dijken 
in 1866 kan dus niet de rede zijn ; het reglement 
had daarvoor wel uitdrukkelijk moeten bepalen, 
dat de onderhoudsplichtigen niet tot meer dan 
het niet verzuimde onderhoud gebonden zouden 
zijn. Uit de reglementaire bepalingen volgt toch 
dat er verzuim in het onderhoud was. Van zulk 
eene beperking van de verplichting tot onder
houd zegt het betrokkene artikel echter niets, 
zoodat de bij arrest gegevene uitlegging zonder 
grondslag mitsdien onjuist is. . 

Ik concludeer daarom tot vernietiging van 
het arrest waarvan beroep en van het daarbij 
bekrachtigde vonnis en ontzegging van de vor
dering der verweerster, opposante, met veroor
deeling van deze ÎJl de kosten van het geding. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt, voor

zooveel ten deze van belang : 
dat vanwege het bestuur van het Groot 

Waterschap Bijleveld en de Meerndijk zijn uit-
gevoerd werken, n.l. het bekisten, verzwaren 
en ophoogen van een gedeelte van den Dorpel
dijk, van wolk dijksgedeelte de eigenares Cor
nelia Verburg, weduwe van Jan van Maurik, 
bij den laatstelijk vastgestelden ligger van 
onderhoudsplichtigen als onderhoudsplichtige 
was aangewezen; dat deze onderhoudsplich
tige, alvorens de bedoelde werken vanwege het 
bestuur van het waterschap werden uitgevoerd, 
vanwege het bestuur van het waterschap is 
aangeschreven te zorgen, dat door haar deze 
werken vóór het in de aanschrijving genoemde 
tijdstip werden verricht, en dat, bij n_alatigheid, 
zulks op hare kosten zou geschieden ; dat de 
kosten van de uitvoering zijn gesteld op f 1361, 
en dat , toen dit bedrag door de onderhouds
plichtige , niettegenstaande waarschuwing en 
sommatie niet bi nnen den aangewezen termijn 
was betaald, tegen haar een dwangbevel -is 
verleend; 

dat verweerster tegen dat dwangbevel in 

verzet is gekomen en heeft gesteld, dat ten on
rechte is aangenomen, dat de kosten van de 
daarin genoemde werken door haar behooren 
te worden gedragen ; dat toch het waterschaps
bestuur niet bevoegd was om van haar te ver
langen, dat bedoeld dijksgedeelte werd opge
hoogd en dus ook niet om van haar de betaling 
van de kosten dier werken te vorderen ; dat 
de eigenaren van de gronden, uitmakende den 
Dorpeldijk, bij de inwerkingtreding van het 
bij besluit der Provinciale Staten van Utrecht 
van 13 November 1911 vastgestelde reglement 
van het waterschap niet verplicht waren om 
dien dijk te verhoogen en die verplichting 
evenmin op hen is gelegd door dat reglement ; 
dat het bekisten, verzwaren en ophoogen niet 
behoort tot het gewone onderhoud ; 

dat de Arr. -Rechtbank te Utrecht bij vonnis 
van 8 Maart 1922 heeft beslist, dat de eenige 
en alles beheerschende vraag is, of opposantn, 
als onderhoudsplichtige, verplicht was de ver
hooging, waartoe zij wa.s aangeschreven, uit te 
voeren ; voorts dat hare verplichting slechts 
omvat de handhaving van den van ouds be
staanden toestand, en op dien grond geoppo
seerden heeft toegelaten door getuigen te be
wijzen o. m. dat de bekisting, verzwaring en 
ophooging slechts hobben gestrekt om het dijks
gedeelte weer te brengen op eene hoogte, welke 
dat in vroegere jaren heeft gehad ; 

dat vervolgens de Rechtbank bij vonnis van 
6 Juni 1923 aan opposante hare vordering heeft 
toegewezen ; 

0 . dat eischers tegen dit laatste vonnis in 
hooger beroep als grief hebben aangevoerd, dat 
daarbij is beslist, dat zij niet zjjn geslaagd in 
het opgelegd bewijs; dat zij wel toegeven het 
vereischte getuigenbewijs niet te hebben ge
leverd, doch thans een beroep doen op de hunner
zijds in het geding gebrachte geschriften en op 
grond daarvan aanvoeren : 

"dat krachtens Handvest van Willem van 
Beyeren van 1 October 1413 het Waterschap 
in het leven werd geroepen ; dat het recht kreeg 
om zijn water te loozen op Amstellandsboezem, 
doch daarentegen de verplichting op zich nam 
om, onder toezicht van Amstelland, zijn landen 
op zij en van achteren dicht te houden, zoo
danig, dat geen vreemd water op dien boezem 
zou komen, in het bijzonder, dat het water 
uit de Heycop niet in het Waterschap Bijle
vcld zou ovorloopcn en aldus dien boezem be
zwaren; dat daartoe aan de zijde van de Hey
cop, op het gebied van het Waterschap Bijle
veld, de Dorpoldijk als deel van den Ringdijk 
werd aangelegd ; dat Dijkgraaf en Hoogheem
raden van Amstelland bij Ordonnantie van 
31 Juli 1741 hebben voorgeschreven, dat de 
Ringdijk op de kruin brePd moest zijn ten 
minste 15 à 18 voet en hoog moest zijn ander
half voet boven het gewone winterwat,er ; dat 
de aan geïntimeerde, · bij bovengemelden brief 
van 15 Juli 1918, voorgeschl'even ophooging 
van den dijk ter breodt~ van 2.50 M. i,n ter 
hoogte van 0.50 M. boven N.A. P. met een 
overhoogte van 20 cM. wegens inzinkine;, wat 
de breedte betreft, minder is dan de 15 à 18 
voet, en, wat de hoogte betreft, gelijk is aan 
cle anderhalf voet, bedoeld in die Ordonnantie ; 
dat het onderhavige dijksgedeelto, na de op
hooging vanwege het Waterschap, lager is dan 
het daamangrcnzende gedeelt~ van den dijk 

l 
1 
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·op het !lmd van den landbouwer Bijleveld, waar 
die dijk thans nog dezelfde hoogt.e heeft als 
sedert de laatste 50 à fiO jaar; dat uit !'en r·n 
ander moet worden afgeleid, dat niet alleen 
geen sprake is geweest van 0en verzwaring van 
geïntimeerdes onderhoudsplicht, maar ook, dat 
het, van haar gevorderde, herstAl ia gebleven 
beneden het maximum, dat van haar mocht 
worden verlangd" ; 

0. dat bij het bestreden arrest daaromtrent 
Îq overwogon : 

,,dat die grief geen doel kan treffen ; 
"dat toch de Rechtbank in het ?erste vonnis 

terecht heeft beslist, dat geïntimeerdes ver
plichting ten aanzien van haar dijksge<leelte 
is een onderhoudsplicht en wel een onderhouds
plicht als vanoud• en dat dit volgt uit art. 112 
van het, thans van kracht zijnde, Re~lement 
voor het Waterschap, alsmede uit art- . 108 van 
het, bjj de inw ,rkingtreding van dat Reglement 
op l Januari 1912 vervallen, Reglement van 
15 November 1866, in welke artikelen wordt 
bepaald, dat eigenaars, erfpachters of vrucht
gebruikers verplicht zijn tot onderhoud in 
natura en dat de omvang dier ver_i,lichting, 
gelijk zij "thans" bestaat, niet mag worden 
verzwaard; 

dat de Rechtbank daaruit evPneenB terecht 
heeft afgeleid, dat in dezen beslissend is, of 
dat dijksgedeelt-e reeds in vorige tijden in den
zelfden toestanrl verkeerdA, als h;j ge>worden 
is na de, door het W!l.terschap in 1918 verrichte, 
ophooging, hetgeen geïntimeerde betwist ; 

dat appellanten ook in hooger beroep in het 
bewijs daarvan niet zijn geslaagd ; 

dat immers uit voormeld Handvest noch uit 
de door appellanten in het geding gebrachte 
schouwbrieven blijkt, dat bedoeld dijksgedeelte 
ooit tot de hoogte is aangelegd geworden als 
door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Am
stelland, blijkens hunne Ordonnantie van 31 
Juli 1741 werd voorgeschreven; 

dat in die Ordonnantie wel wordt bopa'l.ld, 
dat die d~jk door ieder district op de door hen 
aangegeven hoogte moet worden gebracht, 
doch dat appellanten niet hebben aangetoond, 
dat ooit de hand aan die Ordonnantie is ge
houden; 

dat zul ks evenmin volgt uit het door appel
lanten overgelegd uittreksel uit de Resolutiën 
van het Waterschapsbestuur van Bijleveld 
dd. 19 llfoi 1824, daar uit dat stuk, voor zoo
verre ter zake dienende, slechts blijkt, dat de 
polderschoutcn worden vermaand om acbt te 
slaan op den staat der ringkaden , voorname
lijk ook die tusschen Heycop en Bijleveld, op
dat het Bestuur niet in de noodzakelijkheid 
zal komen om de gebrekigen te moeten "be
handelen", volgens het octroy en den schouw
brief; 

dat integendeel uit de verklaringen der ge
hoorde getuigen volgt, dat naar menschen
heugenis het onderhavige dijksgedeelte niet 
hooger was clan op het tijd~tip, toen geïntimeer
de tot het verhoogen werd aangeschreven en 
dat nimmer vanwege het Waterschapsbestuur 
schouw is gehouden over, of aanmerking is 
gemaakt op, het onderhavige dijksgedeelte; 

dat in verband hiermede niet aannemelijk 
is dat het Waterschapsreglement van 1 66 
ervan is uitgegaan, dat bedoel<l dijksgedeelte 
de in de Ordonnantie van 1741 aangegeven 

hoogte had, en dat de onderhoudspliohtigen 
voor het behoud van die hoogte moesten zorgen, 
maar veeleer, dat genoegen werd genomen met 
het dijksgedeelte in den, in 1866 bestaanden, 
toestand, zooals voormelde getuigen dien hebben 
waargenomen en zooals deze klaarblijkelijk van 
ouds bestond ; 

dat hieruit volgt, dat de onderhoudsplich
tigen slechts dien toestand behoefden te hand
haven; 

dat bij het vonrus, waarvan beroep, dus terecht 
is beslist, dat appellanten niet zijn geslaagd in 
het hun opgelegde bewijs en dat geïntimeerde 
mitsdien niet verplicht was tot de ophooging, 
die appellanten van haar hebben gevorderd" ; 

op welke gronden het Hof het vonnis der 
Rechtbank van 6 Juni 1923 heeft bekrachtigd; 

0. dat daartegen is gericht het middel van 
cassatie: (zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. daaromtrent : 
dat het middel, al aangenomen dat het fei

telij ken grondslag heeft, schoon het Hof niet, 
zooals daarin staat aangegeven, heeft beslist, 
dat de daarin bedoelde zinsnede den feiteLjken 
toestand van den dijk in 1866 handhaaft, maar 
dat ten deze beslissend is of het dijksgedeelte 
reeds in vorige tijden had verkeerd in denzelfden 
toestand als waarin het is gebracht tengevolge 
van de door het Waterschapsbestuur verrichte 
verhooging, dan toch opkomt tegen eene juiste 
beslissing ; • 

dat immers de onderhoudsplicht van ver
weerster niet berust op de in het geding ge
brachte bescheiden van oude dagteekening, 
waaruit wel omtrent verplichtingen van het 
Waterschap zelf teî"enover het Hoogheemraad
schap van Amstel and met betrekking o. a. 
tot den Dorpeldijk het een en ander valt te 
leeren, maar waarbij de verplichting tot onder
houd in natura van de eigenaars van de <lijks
gedeelten geene reoeling heeft gevonden ; 

dat laatstbedoeÎde verplichting uitsluitend 
steunt op art. 112 van het Waterschapsregle
ment van 1911, - zijnde dat van 1866 bij de 
invoering van het reglement van 1911 volgens 
art . 137° vervallen en van schending of ver
keerde toepassing van zijne bepalingen dus geene 
sprake - en dit geheel op zich zelf staand voor
schrift geene andere uitlegging toelaat dan 
daaraan in het bestreden arrest is gegeven, 
zoodat het Hof, oordeelend dat het Water
schaJ? niet was geslaagd in het opgelegd bew1js, 
met Juistheid heeft beslist, dat verweerster niet 
verplicht was tot de van haar gevorderde <lijks
verhooging en mitsdien terecht tegen het tegan 
haar verleende dwangbevel in verzet is gekomen ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt hot beroep. (N. J.) 

8 April 1927. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 77. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 28,016,515. 

8 Awil 1927. WET, houàenrie aanvulling van 
de Wet op de regter!ijke organisatie met 
een bepaling betreffende het hooren van ge
tuigen en deskundigen door de met het toe
zicht op de advocaten en procnreurs belaste 
autoriteiten en rechterlijke colleges. S. 78. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen t e weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Wet op de zamen
stelling der regterlijke macht en het beleid der 
justit ie eene bepaling op t e nemen betreffende 
het hooren van getuigen en deskundigen door 
de met de uitoefening van toezicht op de ad
vocat0n en procureurs belaste autoriteiten en 
rechterlijke colleges; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

E enig artikel. 
Aan artikel 19 van de ·w e; op de za men

stelling der regterlijke magt en het beleid der 
justitie wordt een tweede lid toegevoegd van 
den volgenden inhoud: 

,.Indien in zoodanig reglement met betrek
king tot de advocaten en procureurs eene r e
geling omtrent op dezen uit t e oefenen toezi~t 
worrlt opgenomen, kan bij dat reglement meae 
eene regeling worden g!'trofien betreffende het 
hooren door de met zoodanig t oezigt bela•te 
autorit-eiten en regterlijke colleges van getuigen 
en deskundigen. Daarbij wordt in acht genomen, 
dat de getuigen en deskundigen zich moet en 
kunnen verschoonen op de gronden vermeld in 
de artikE>len 217-219 van het Wetboek van 
Strafvordering." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palei~c het Loo, den 8sten Apri ' 

1927. -
WILHELMINA. 

De Jfin·ister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 20 April 1927.1 

9 Apri l 1927. WET tot vastst elling van het 
vij {de hoofdstuk der Staat sbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 79. 

D e begrooting word t vastgesteld op f 20,745,800. 

9 April 1927. ·WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
>,akelijke rechten, noodig voor de ver
breeding van den IJsseldijk, het Poldersche 
dijkj e en den Veerdam te K rimpen aan den 
IJssel. S. 80. 

9 April 1927. BESLUIT, houdènde wijziging 
van het Koninklijk besluit van 21 ,Tuli 
1922 (Staatsblad n°. 458), waarbij aa.n het 
bestuur van de stichting "Beileroord" , 
t e B eilen, vergunning werd verleend tot 
het oprichten van een gesticht voor krank
zinnigen in de gemeen te Beilen. S. 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 April 
1927, n°. 2905, a fdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatst elijk gewiJzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

Art. 1. Art ikel 1 van Ons besluit van 21 
Juli 1922 (Staatsblad n°. 458) wordt gelezen als 
volgt: 

,,Aan het bestuur van de stichting Beiler
oord, t e Beilen, wordt vergunning verleend in de 
gemeente B eilen overeenkomstig de door dit 
bestuur overgelegde t eekeningen en beschrijving 
op het daarbij aangegeven terrein een gesticht 
voor krankzinnigen, inzonderheid zwakzinnigen, 
op t e richten". 

2. Artikel 2 van Ons bovengenoemd besluit 
wordt gelezen als volgt : 

"In het gesticht mogen niet meer dan 22 
mannelijke en 22 vrouwelijke krankzinnigen 
worden verpleegd" . 

Onze Mimster van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, da t in het S taatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 9den April 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 26 April 1927). 

9 April 1927. BESLUIT houdende nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
4 November 1890 (Staatsblad n°. 160), tot 
bepaling van het maximum der verpleeg
den en het minimum der ~eneeskundigen 
in het krankzinnigengesticht " Het St. 
J oris-Gasthuis" t e Delft en van het Ko
ninklijk besluit van 5 December 1892 
(S taatsblad n°. 259), waarbij aan het be
stuur der gemeente Delft vergunning wordt 
verleend, in die gemeente op een terrein, 
gelegen in den Klein-Vrij enbanscben polder 
een gesticht voor krankzinnigen op t e 
richten. S. 82. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
5 April 1927, n°. 2633, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. }Iet t weede lid van a rtikel 1 van 

het Koninklij k besluit van 4 November 1890 
(S taatsblad n°. l f O), laat st elijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 7 November 1922 (S taatsblad 
n o. 595) wordt gelezen als volgt: 

Bovendien mogen in het gest icht nog worden 
verpleegd, gedurende het tijdvak, eindigende 
31 December 1936. 5 mannen. 

2. In het eerste lid van art. 2 van het 
Koninklijk besluit van 5 December 1892 
(Staatsblad no. 259), gelij k dat laat st el\jk wordt 
gelezen ingevolge Ons besluit , an 19 November 
1902 (Staatsblad n °. 196) wordt in plaats van 
,,248 krankzinnigen, 124 mannen en 124 vrou
wen " gelezen : ,,406 krankzmn1gen, 202 man
nen en 204 vrouwen" . 

Bovendien wordt als derde lid aan het . 
a r t ikel de volgende bepaling toegevoegd : 

Bovendien mogen in het gesticht nog wor-
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den vecpleegd, gedurende het tijdvak, ein
digende 31 December 1936 7 mannelijke en 
11 vrouweljjke krankzir\nigen . 

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

H et Loo, den 9den April 1927. 
WILHELMINA. 

De M in . van B innenlandsche Zaken en L andbouw 
J . B. KAN . 

( Uitgeg. 26 J uli 1927.) 

11 April 1927. WET, tot vast st elling van 
hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 83. 

De begrooting wordt vastge~teld op 
f 144,933,525. 

12 Avril 1927. K ONIN KLIJK BESLUIT. 
· De bewoordingen van a rt. 72 geven geen 

aanleiding om onderscheid t e maken naa r 
gelang het betreft vernieuwing van reeds 
aanwezige leermiddelen , aanin haffing voor 
het eerst van nieuwe leermiddelen of aan
sohaffing in verband me.t de uitbreiding 
van het aantal leerlingen. 

Op grond dat <le normale eischen , aan 
het geven van lager onderwij s t e stellen, 
worden t e buiten gegaan, worden ver
schillende aanvragen van het schoolbestuur 
afgewezen. 

De eisch van.stor t ing van een waarborg
som, bedoeld in ar t. 73 derde lid geldt bij 
aanschaffing van schoolmeubelen slechts 
wa nneer die meubelen onder de eerste 
inricht ing zijn begrepen, niet bij de aan
scl:(affing van nieuwe schoolmeubelen ter 
vervanging of uit breiding van de bestaande. 
· Een waarborgsom is alleen bij eerste 
inricht ing, niet bij verandering van inrich-
t ing vereisch t . ' 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der J ongensschool van de Evange
lische Broedergemeente t e Zeist tegen het be
sluit van Ged . Staten van Utrecht van 26 Oc
t ober 1926, 3• afd. n° . 2697/2026, waarbij met 
vernietiging van het besluit van den R aad van 
Zeist van 4 Juni 1926, houdende weigering v<tn 
de overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor het 
aanschaffen van schoolmeubelen en leermid
delen ten behoeve dier jongensschool en voor 
het vnanderen der inricbt mg van een der 
schoollokalen, het beroep van appellant t egen 
dit raadsbesluit ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, aclvieê van 23 
Maar t 1927 no. 112 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 April 1927, n°. 4946 a fd. L. 0. F . ; 

0 . <lat de Gemeenteraad van Zeist in zijne 
vergarlering van 4 J uni 1926 afwjjzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 

Jongensschool van de E vangelische Brocder
gemeE'nte t e Zeist om de benoodigde gelden be
schikbaar t e stellen voor het aanschaffen van 
eenige schoolbanken, een kaart enstandaard, 
twee kast en, eenige leer- en hulpmirldelen, 
schuügordijnen tot t empering van het . zonne
licht en het aanbrengen van eene mnchtmg, 
om een lokaal donker t e maken in verband 
met het onderwijs in aardrijkskunde, natuur
kunde en de natuurkennis ; dat, nadat ht>t 
schoolbestuur bij Ged. Stat en van Utrecht in 
beroep was gekomen, dit College bij besluit van 
26 October 1926 met vernietiging van het be
streden raadRbesluit het beroep ongegrond heeft 
verklaard, een en ander uit overweging, dat 
het bestreden raad8besluit st eunt op de vol
gende overwegingen: 1°. dat de in de aanvrage 
opgegeven reden voor behoefte aan aanschaf
fing van banken de aanvrage niet wettigt, om
dat in art. 73, derde lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 wel sprake is van toeneming van het 
getal leerlingen boven het maximum, waar
voor het gebouw bij de stichting was best emd, 
doch niet van t oeneming van het aantal leer
lingen in eene bepaalde klasse in een bepaald 
jaar; 20. dat aanschaffing van banken, andere 
meubelen en leermiddelen overbodig is; 3°. dat 
langs den weg van art. 72 der Lager-Onrler
wijswet 1920 slechts kunnen worden aange
schaft nieuwe leermiddelen, welke benoodig<l 
zijn door uitbreiding van het onderwijs en het 
in dat artikel bepaalde derhalve ziet op buiten
gewone uitbreiding, nl. è,f de vervanging van 
verslet en of verouderde leermiddelen of aan
valling van de aanwezige leermiddelen; 4°. dat 
de wij ze, waarop het schoolbestuur, in verband 
met de aangevraagde gelden voor 12 paar 
schuifgordijnen, zich voorstelt, ~en der lokalen 
donk01· t e maken met het oog op het onderwij s 
in sommige vakken eene zeer kostbare is en 
eene zoodanige voorziening in een de_~ open
bare scholen voor gewoon lager onderw1JS over
bodige weelde moet worden geacht ; dat, voor 
zoover punt 1 aangaat, <le bedoelde w:eigerings
grond niet st eunt op de wet, aangezien b1J de 
aanvrage om gelden voor aanschaffing van 
acht banken voor de eerste klasse 1s voorop
gezet , rlat aan nieuwe banken behoefte best aat 
t engevolge van de toeneming van ~et aanta l 
leerlingen in die klasse, zooda.t de m art. 73, 
derde lid, der Lager -OnderWIJSwet 1920 be
doelde andere redenen zijn vermt>ld : dat ten 
aanzien van punten 2 en 4, de noodzakelijkheid 
der aanschaffing van meubelen en lee:çmid<lelen 
bij çle behandeling ".an een verzoek , . als bedoeld 
in art . 72 der wet, met t er beoordeelmg van den 
Raad staat en art . 77 zesde lid, dier wet voor
ziet in het geval, dat Burgemeester en Wet 
houders tegen de voorgenomen eerst e (hier 
verandering van) inrichting bezw:1ar hebben 
en of zij de kost en van aanschaffing t e hoog 
achten · dat aangaande. punt, 3, voor zoover de 
aange~·aagde gelden strekken t ot hestrijding 
van gewone kosten van im t andhouding, welke 
vallen onder de uitgaven, bedoeld b1.1 art. 1~11 
vijfde lid juncto art. 55 der Lager -Onderw1.1s
wet 1920: de daarvoor benoodigde gelden niet 
op grond van ait. 72 uit de gemeente~as be
schikbaar mogen worden gesteld; dat m v:er
band hiermede geen aanspraak op vergoedmg 
kan worden gemaakt ten aanzien van gelden 
yoor aanschaffing van a. 10 banken voor de 



1927 12 APRIL. 204 

zesde klasse der betrokken school, vermits deze 
zouden strekk30 t er vervanging van oude en 
ver !eten banken ; b. een kaartenstandaard, 
kaartenplaten en een breukenraam, vermits 
uitgaven voor de aanschaffing daarvan betreffen 
aanschaffing van leermiddelen, welke mt de 
vergoeding, bedoeld bij art . 101, juncto art. 55, 
letter f der Lager-Onderwijswet 1920 bestreden 
moeten worden ; dat de Raad dus met betrek
king tot deze aanschaffing t erecht zijne mede
werking heeft geweigerd ; dat t en aanzien van 
de aangevraagde gelden voor aanschaffing van : 
a. 8 schoolbanken voor de eerste klasse der 
b 3trokken school, wegens toeneming van leer
ingen in die klasse ; b. l 2 paar schuifgordijnen 
en c. 2 kasten, zoomede die voor het donker 
maken van een lokaal, de Raad - aangezien 
het hier betreft, wat a, ben c aangaat, aanschaf
fin~ van schoolmeubelen, en, wat het donker 
maken aangaat, verandering van inrichting in 
den zin van art. 73, derde lid, der wet - t en 
onrechte zijne medewerking heeft geweigerd 
om andere r edenen, dan genoemd in dat art. 73, 
zooda t te dien aanzien de bestreden beslissing 
in strijd is met de wet en derhalve niet kan 
worden gehq,ndh.aafd; dat het verzoek evenwel 
ook in beroep niet kan worden ingewilligd en 
derhalve ongecrrond zal moeten worden ver
klaard, omdat het bestuur bij zijn verzoek aan 
den Raad niet heeft overgelegd de verklaring, 
bedoeld bij art. 73, eerste lid, letter b der wet ; 
dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat 
volgens de juri~prudentie gelden voor meubelen 
t er vervanging van oude en versletene m tsluitend 
ex art . 72 dPr Lager-Onde;wijswet 1920 kunnen 
worden aangevraagd alsook de gelden voor den 
aankoop van nog niet aanwezige meubelen en 
J 3ermiddelen ; dat voorts de grond, waarop 
Ged. Sta.ten zijn beroep ongegrond hebben ver
klaard, onjuist is, daar de wet alleen bij bouw 
of verbouw de verklaring, bedoeld in art. 73, 
lid 1, letter b eiBcht en met bij eene aanvrage 
om schoolmeubelen en leermiddelen ; 

0. dat art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
aan het bestuur eener rechtspersoonlijkheid be
zittende instelling of vereen.iging o. m . de be
voel!dheid geeft aan den gemeenteraad gelden 
aan te vragen, benoodigd voor de aanschaffing 
van nieuwe schoolmeubelen, de leer- en hulp
middelen daaronder begrepen ; dat de be
woordingen van het wetsartikel geen aanleiding 
geven om onderscheid te ma.ken, na.ar gelang 
het betreft vemieuwing van reeds aanwezige 
leermiddelen, aanschaffing voor het eerst van 
nieuwe leermiddelen of aanschaffing in verband 
met de uitbreiding van het aantal leerliol!en ; 
dat echter het buitengewone 13cht, dat art. 72 
voornoemd den schoolbesturen ten aanzien van 
,Je aanschaffing van nieuw!' schoolmeubelen, de 
l3er- en hulpmiddelen daaronder begrepen en 
ook t en aanzien van verandering van inrichting 
van het schoolgebouw toekent, eene strikte 
interpretatie vordert en derhalve moet worden 
11eacht beperkt te zijn tot uitgaven, die noodig 
zijn t er voldoening aan de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen ; 

0. dat op grond van op verzoek van cle Af
deelingen van den Raad van State voor de ge
schillen van bestuur, door de insp{'ctie v<J.n het 
lager onderwijs nader verstrekte inlichtingen 
m-0et worden aangenomen, dat het aanschaffen 
van schuifgord:ijnen de vorenbedoelde normalé 

eischen te boven gaat, aangezien alle ramen van 
de school zijn voorzien van rolgord1inen, die 
in goeden staat verkeeren; da t voorts het aan
schaffen van platen voor het aardrijkskundig 
onderwiJS mede die normale eischen te bov,m 
gaat, daar de school reeds meer dan overvloedig 
leermateriftal voor aardrijkskunde bezit, terwijl 
ook het aanbrengen van twee kasten voor het 
opbergen van platen e!l voor de schoolbiblio
theek niet kan worden geacht te strekken tot 
voldoening aan die normale eischen, omdat 
naar verhoud,ng van het aantal leerlingen de 
bergruimte op de school ruim voldoende is ; 
dat ook het donker maken van een lokaal ten 
behoeve van een projectielantaarn de normale 
eischen t e boven ga"'t; dat echter _de overige 
punten der aanvrage blijven binnen het kader 
van art. 72, terwij l de vraag, of de raming van 
kosten t e hoog is, doordat b.v. het schoolbe
stuur t e veel banken of kaarten wil aanschaffen, 
ingevolge art. 77, lid 6, der Lager-Onderwijswet 
1920 aan de besl issing van Onzen Minist er kan 
worden onderworpen ; 

0. t en slotte, dat Ged. Staten van Utrecht 
bij hun bestreden besluit nog hebben over
wogen, dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking niet kan worden verleend, aan
gezien bij zijn verzoek aan den Raad niet was 
overgelegd de verklaring, bedoeld bij art. 73, 
lid 1, onder b ; 

0. dienaangaande, dat art. 73, derde lid, 
laatste zinsnede, bepaalt, dat bij de aanvrage 
om gelden voor verbouw, verandering van in
r ichting of de aanschaffing van schoolmeubelen 
de leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen, 
wordt overgelegd eene verklaring, waarbij de 
instelling of vereeniging zich verbindt om, 
voordat met den verbouw wordt aangevangen, 
als waarborgsom een bedrag, gelijkstaande met 
vijftien t en honderd van de verbouwingskosten 
in de gemeentekas te storten ; dat onder ver
bouwingskosten, hierboven bedoeld, volgens 
art. 74, eerste lid, o. m. zijn begrepen de kosten 
van eerste inrichting, met inbegrip van de 
schoolmeubelen ; dat hieruit volgt, dat bij aan
schaffing van schoolmeubelen slechts dan een 
waarborgsom is vereischt-, wanneer die meubelen 
onder de eerste inrichting zijn begrepen en niet 
bij de aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen 
ter vervanq;ing of uitbreiding van de bestaA.nde 
en een waàrborgsom alleen bij eerste inrichting 
en niet bij verandering van inrichting is ver
eischt; dat derhalve nu het in dit geval niet 
eene eerste inrichting betreft, bij het verzoek 
van het schoolbestuur niet behoefde te worden 
overgelegd eene verklaring, waarbij de ver
eeniging zich verbond tot het storten van een 
waarborgsom ; 

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

met handhaving van de vernietigin!! van hèt 
besluit van den gemeenteraad van Zeist van 
4 Juni 1926 en met vernietiging van het be
streden besluit van Ged. Staten van Utrecht 
te bepalen, dat de gemeentmaad van Zeist als
nog zijne· medewerking moet, verleenen voor de 

o het appelleerend schoolbestuur gevraagd 
medewerking tot het aanschaffen van nieuwe 
schoolbanken, een kaartenstandaard, kaarten 
van Europa en een breukenraam. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wet enschappen is belast, enz. (A.B.) 
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13 April 1927. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 13 der Zeebrievenwet 1926, hou
rlende vaststelling van voorschriften ter ver
krijging van tijdelijke vergunningen tot het 
voeren van de Nederlandsche vlag. S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het ter uitvoering van 
artikel 13 der Zeebrievenwet 1926 noodig is 
regelen te stellen, voor zooveel de verkrijging 
van tijdelijke vergunningen tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag betreft; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, van Justitie, en van Buitenland
sche Zaken van 8 Februari ,1927, La. E, Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen, van 8 Febru
ari 1927, l8te Afdeeling C, n°. 918, en van 
8 Februari 1927, Directie van Economische 
Zaken, n°. 4198; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Maart 1927, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 19 Maart 1927, n°. 391, Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen, van 29 Maart 1927, 
lste Afdec;ling C, n°. 932, en van 6 April 1927, 
n°. 9983, Directie van Economische Zaken ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen: 
Art. 1. l. Voor de toe passing van dit be

sluit wordt verstaan onder "schepen, waarbij 
overwegend Nederlondsche belangen zijn be
trokken": 

I. voor zoovf'el zeeschepen betreft : 
a. Nederlandsche zeeschepen in den zin van 

het Wet boek van Koophandel, t en aanzien van 
welke echter niet kan worden voldaan aan de 
voorschriften ter verkrijging van een zee
brief; 

b. schepen, welke voor t en minste twee 
derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, 
buiten Nederland gevestigd; 

ll. voor zooveel riviervaartuigen betreft: 
a. vaartuigen, waarvan de eigendom voldoet 

aan de verPischten, in artikel 311 van het Wet
boek van Koophandel voor Nederlandsche zee
schepen gesteld ; 

b. vaartuigen, welke voor t.en minste twee 
derde gedeelte toebehooren aan Nederlanders, 
buiten Nederland gevestigd. 

2. Voor de toepassing van dit be~luit wordt 
verstaan onder "Onze Minister" de met de ,üt
voering van de Zeebrievenwet 1926 belaste 
Minister. 

2. 1. De door Ons aangewezen Nederland
sche consulaire ambtenaren of andere Neder
landsche autoriteiten kunnen, op aanvrage 
van belanghebbenden, t ijdelijke vergunningen 
tot het voeren van de Ncderlandsche vlag af
geven, voor een daarin aangegeven gebied, 
voor schepen, waarbij overwegend Neder
landsche belangen z°ijn betrokken en welke 
alleen voor rivier- en kustvaart buiten Neder
land worden gebruikt , op vertoon van bewijs
stukken daarvan, zoomede van door de aan
vragers af t e leggen verklaringen nopens het 
bedrijf waarjn de schepen zullen worden ge
bezigd. Bij twijfel moeten zij de bewijsstukken 
ter beoordeeling overleggen aan Onzen Mi
nister. 

2. Indien eene vergunning wordt gewenseht 
voor een vaargebied, dat de grenzen van den 
ambtskring van do bevoegde Nederlandsche 

autoriteit overschrijdt, wordt door deze vooraf 
overleg gepleegd met Onzen Minister. 

3. Het formulier van de tijdelijke vergunning 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

3. De vergunningen vervallen : 
a. door het verloop van één jaar na den dag 

van afgifte ; 
b. wanneer het schip niet meer voldoet aan 

de in artikel 1 bedoelde vereischten omt1ent 
den eigendom ; 

c. wanneer de naam van het schip is ver
anderd; 

d. door gebruik van het schip tot kaapvaart, 
zeeroof, slavenhandel, smokkelhandel, spion
nage of ander bedrijf, waarvoor de vergunning 
niet is afgegeven ; 

e. wanneer het schip wordt gesloopt, vergaat 
of door zeeroovers of vijanden wordt ge
nomen. 

Wanneer echter de t ermijn, onder a bedoeld, 
gedurende de reis verstrijkt, blijft de vergun
ning van kracht tot de terugkomst van het 
schip t er plaatse waar het t ehuis behoort, doch 
niet langer dan drie maanden. 

4. 1. De vervallen vergunning wordt door 
den eigenaar van het schip, of, indien zîj onder 
di>n kapitein berust,, door dezen met de eerste 
gelegenheid ingezonden aan de autoriteit, die 
de vergunning heeft afgegeven, behoudens het 
geval, voorzien bij artikel 15, laatste lid, van 
de Zeebrievenwet 1926. 

2. Wanneer het schip wordt ge&loopt, ver
gaat of wordt, genomen of de vergunning ten 
gevolge van vervreemding van het schip ge
durende de reis vervalt, geschiedt de inzending 
van de vervallen vergunning door tusschen
komst van den naastbijzijnden Naderlandschen 
diplomat,ieken, consulairen of kolonialen amb
tenaar. 

3. De oorzaak van het vervallen van de · 
vergunning wordt bij de inzending opgegl)ven. 

4. Voor de ingezonden vergunning wordt 
den eigenaar of kapitein desverlangd een be
wijs van ontvangst uitgereikt. 

5. 1. In de gevallen, bedoeld in a rtikel 3, 
onder a en c, kan, op aanvraag van den recht
hebbende, eene nieuwe vergunning worden 
uitgereikt. Deze aanvraag, met de vervallen 
vergunning in t e zenden, moet vergezeld gaan 
van de in artikel 2 bedoelde bewijsstukken. 

2. E ene nieuwe vergunning kan op boven
staanden voet mede worden uitgereikt, wan
neer voldoende blijkt, dat de vroegere buiten 
schuld der belanghebbenden 'is verloren ge
gaan of niet kan worden overgelegd. 

6. 1. \J\Tanneer van eene op den voet van 
dit besluit verleende tijdelijke vergunning tot 
het, voeren van de Nederlandsche vlag misbruik 
wordt gemaakt of gegrond vermoeden bestaat, 
dat zoodanig misbruik zal worden gemaakt, 
wordt die vergunning terst,ond buiten werking 
gesteld door Onzen Minister of door den naast
bijzijnden Nede.landschen diplomatieken, con
sula iren of kolonialen ambtenaar. 

2. Bovendien kan de Nederlandsche autori
t eit, die eene tijdelijke vergunning heeft afge
geven, deze t e allen tijde intrekken . 

7. Niet-nakoming van het bepaalde bij dit 
besluit betreffende het inzenden van vervallen 
vergunningen word t gestraft met geldboete van 
ten hoogste twee•duizend gulden. 

8. De vergunningen, verleend voor en nog 
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geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van 
dit besluit, blijven geldig totdat zij zouden zijn 
vervallen volgens de bepalingen van de wet van 
28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 96), zooals die 
laatstelijk is gewijzigd. 

9. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Ministers van V{aterstaat., van Justitie 
en van Buitenlandschc Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en aan den Raad van State 
in afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 13den April 1927. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
De Minister van B1titenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
(Uitgeg. 9 Mei 19~7.) 

13 April 1927. BESLUIT, houdende bepalingen 
nopens den vorm en het gebruik van de 
rijksstempels voor gouden en zilveren 
werken . S. 85. 

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

Financiën dd. 22 Maart 1927, n°. 129, Af
deelin~ Accijnzen ; 
· Gezien de wet van 18 September 1852 (Staats
blad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 415) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 5 April 1927, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
· noemden Minist er dd. 8 April 1927, n°. 130, 
Afdeeling Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De vormen en zinnebeelden der 
rijksstempels, ingesteld bij artikel 10 der wet 
van 18 September 1852 (Staatsblad n°. 178), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 December 
1926 (Staatsblad n°. 415), worden vastgesteld 
als volgt: · 

§ 1. H et Gehaltem_erk. 
a. Voor goudwerken : 

Eerste gehalte. E en klimmende leeuw, links 
gekeerd, met een pijlbundel in den linker- en 
een zwaard• in den rechterklauw, en cijfer 1 
aan de voorzijde. Vorm : een ovaal veld; 

tweede gehalte. E en klimmende leeuw, links 
gekeerd, met cijfer 2 aan de voorzijde. Vorm: 
een langwerpig, rechtsta.ndig vierkant, met 
afgesneden hoeken ; 

derde gehalte. Een loopende leeuw, links ge
keerd, met opgeheven zwaard in den rechter
klauw, en cijfer 3 aan de achterzijde. Vorm: 
een langwerpig, liggend vierkant, met afge
sneden hoeken ; 

vierde gehalte. Een eikenblad. Vorm: een 
ovaal veld. 

b. Voor zilverwerken : 
Eerste gehalte. Een klimmende leeuw, rechts 

gekeerd, met cijfer 1 aan de.voorzijde. Vorm : 
een gothisch schild ; 

tweede gehalte. Een loopende leeuw, rechts 
gekeerd, met cijfer 2 aan de beil"edenzijde. Vorm: 
een langwerpig, liggend zeskant. 

§ 2. Het Merk tot aanwijzing van het waarborg
kantoor waar de stempding is geschied. 

a. Voor goudwerken: 

Een leeuwenkop, links gekeerd, met de tong 
uitgestoken en aan de voorzijde de letter, aan
gewezen bij artikel 4 van dit besluit. Vorm: 
een rond veld. 

b. Voor zilverwerken: 

E en minervahoofd, links gekeerd, en op den 
helm de letter, aàngewezen bij artikel 4 van 
dit besluit. Vorm : een rond veld. 

§ 3. Het Jaarlettermerk. 

E ene der letters van het alphabet, jaarlijks 
aan t e wijzen door Onzen Minister van Financiën. 

§ 4. Het Merk voor de kleine goudwerken, uit 
een enkel stuk, of wel uit meer, voor afzonderlijke 

stempeling vatbare, stukken bestaande. 

a. Voor werken van het lste, 2de en 3de gehalte : 
Een leeuwenkopje, links gekeerd. Vorm: 

uitgesneden. 

b . Voor werken van het 4de gehalte: 
E en eikenblad, gelijk aan het merk, in § 1, 

letter a, (4de gehalte) omschreven, doch in ver
kleinden vorm. 

§ 5. Het Merk voor kleine goud-werken, voorzien 
van aanhangsds, welke geen afzonderlijke stem-

peling toelaten. 

a. Voor werken ·van het l ete, 2de en 3de gehalte : 
H et merk in § 4, letter a, omschreven. 

b . Voor werken van het 4de gehalte: 
Het merk in § 4, letter b, omschreven. 

c. Een aan elk dezer beide merken toe te 
voegen cijfer, op een ovaa.l veld, met loofwerk 
aan het boven- en benedeneinde. 

Hiertoe wordt gebezigd : 
voor werken van vijf gram en daar beneden, 

cijfer 1 ; 
voor werken van meer dan vijf tot en met 

tien gram, cijfer 2 ; 
voor werken van meer dan tien tot en met 

vijftien gram, cijfer 3 ; 
en zoo vervolgens, telkens met opklimming 

van vijf gram voor elk hooger cijfer, tot op 
cijfer 20 voor werken van meer dan vijf en 
negentig tot en met honderd gram. 

Voor werken van meer dan honderd gram 
wordt gebezigd cijfer 20, benevens het cijfer 
aanwijzende het getal grammen boven honderd'. 

§ 6. Het Merk voor de kleine zilverwerken. 
Voor werken van het l ste en 2de gehalte : 

E en Romeinsch zwaard. Vorm: ·uitgesneden. 
Wanneer de werken zijn voorzien van aan-

hangsels, niet vatbaar voor afzonderlijke stem
peling, wordt ook aan dit merk toegevoegd de 
aanwijzing van het gewicht op den voet van 
§ 5, letter c. 
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§ 7. Het Merk voor de werken, welke niet op een 
der gewaarborgde gehalten worden gestempeld. 

Voor g01.iden en voor zilveren werken: 
a. Groot. De letter I. Vorm: uitgesneden. 
b. Klein. H etzelfde teeken in verkleinden 

vorm. 
Met, de merken, in deze paragraaf omschreven, 

worden ook gestempeld de oude gouden en 
zilveren werken, in den handel terugkeerende 
en niet voorzien van een der rijksstempelmer
k e n die hier te lande sedert h et Koninklijk be
sluit van 26 December 1813 (Staatsblad n°. 18) 
zijn afgeslagen. 

Wanneer de werken zijn voorzien van aan
hangsels, niet vatbaar voor afzonderlijke stem
pelin$, wordt ook aan dit merk toegevoegd de 
aanwijzing van het gewicht, op den voet van 
§ 5, letter c. 

§ 8. Het Merk voor vreemde werken. 
Voor zilveren werken, en voor gouden werken die 
niet op gewaarborgd gehalte moeten worden ge

atempe/,d,: 
a. Groot. De letter V. Vorm : uitgesneden. 
b. Klein. H etzelfde teeken in verkleinden 

vorm. 
Wanneer de werken zijn voorzien van aan

hangsels, niet vatbaar voor afzonderlijke stem
peling, wordt ook aan dit m erk toegevoegd de 
aanwijzing van het gewicht, op den voet van 
§ 5, letter c. 

§ 9. 
van 

Het Merk voor de werken, die onder genot 
teruggave der daarvoor betaa/,d,e rechten 

. worden uitgevoerd. 
Voor gouden en voor zilveren werken: 

a. Groot. E en sleutel. Vorm: uitgesneden 
b. Klein. H etzelfde teeken in verkleinden 

vorm. 
2. De inlandsche gouden en zilveren wer

ken, waarvan het gehalte wordt gewaarborgd 
door een der m erken, omschreven bij a rtikel 1, 
§ 1, worden tevens voorzien van het merk tot 
aanwijzing van het kantoor van waarborg, waar 
de stempeling is geschied, alsmede van het jaar
lettermerk. 

De inlandsche gouden en zilveren werken 
van gewaarborgd gehalte, die te klein zijn voor 
eene dergelijke stempeling, worden alleen voor
zien van een der merken voor die werken be 
stemd volgens de § § 4, 5 en 6 van artikel 1. 

De buitenlandsche gouden werken die op 
gehalte moeten worden gestempeld, worden 
alleen voorzien van een der merken, omschreven 
in de § § 4 en 5 van artikel 1. 

3. Onze Minister van Financiën geeft voor
schriften omtrent de plaatsen waar en de wijze 
waarop de stempelmerken op de gouden en 
zilveren werken moeten worden gesteld. 

4. De letters, bedoeld in aTtikel 1, § 2, sub a 
en b, zijn: 
voor het kantoor Amsterdam de letter A. 

's-Gravenhage C, 
Rotterdam D, 
Schoonhoven M, 
Leeuwarden F, 
Utrecht B, 
Arnhem H, 

,, ,, 's-Hertogenbosch ,, ,, K. 
'5, De essaijeurs van den waarborg bedienen 

zich bij hunne proeven uitsluitend van de 
scheimiddelen, die 's-Rijks Munt aflevert. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den lsten Juli 1927. Alsdan vervallen Ons 
besluit van 26 November 1901 (Staatsblad 
n°. 225), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 6 Mei 1924 (Staatsblad n°. 230A), en Ons 
besluit van 1 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 406), 
alRmede Onze besluiten van 7 Juni 1924, n°. 42, 
28 Juli 1924, n°. 414, 7 October 1926, n°. 52, 
13 December 1926, n". 11 en 24 Januari 1927. 
n°. 40. 

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. 

H et Loo, den 13den i\J>ril 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 25 April 1927.) 

14 April 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Daar in het hier zich voordoend geval de

overbrenging van hoofdverblijf in den loop 
van het belastingjaar naar de betrokken 
gemeente geschiedde uit Nederl.-Indië, en 
dientengevolge krachtens art. 244c, tweede 
zinsnede, der Gemeentewet in die ~emeente 
een aanslag wegens hoofdverblijf moet 
worden opgelegd, kan aan den betrokken 
persoon voor dat jaar ingevolge a rt. 244a, 
eerste lid, 40,, dier wet in die gemeente geen 
aanslag als woonforens worden opgelegd. 

WIJ W ILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. W . Leeger te Vlissingen tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde taten van Zeeland- van 
4 Juni 1926, o0. 21, l• afdeeling, op zijn bezwaar
schrift. tegen den aan lag in de plaatselijke 
inkomstenbelast-ing der gemeente Vlissingen 
als forens over het belastingjaar 1925/26 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
GP.schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1926, n°. 961 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 8 April 1927, n°. 122, Afd. D. B.; 

0. dat Gedeputeerde taten van Zeeland bij 
besluit van 4 Juni 1926 ongegrond hebhen 
verklaard het bezwaar van F. W. Leeger te 
Vli~singen, t egen zijn aanslag als woonforcns in 
de plaatselijke inkom~tenbelasting der gemeente 
Vlissingen over het belastingjaar 1925/1926, uit 
overwe~ing, dat de reclamant ingevolge het be
paalde mart. 244a, eersLe lid, 4°., der Gemeente
wet, in de gemeente Vlissingen is aangeslagen, 
op grond dat hij, terwijl hij zelf op 1 Mei 1925 in 
Neclerlandscb-Oost-Indië vertoefde, op dat tijd
stip in de gemeente Vlissingen een<.' gemeubi
leerde woning ter beschikking van zijn, hier te 
lande reeds aanwezig gezin had; dat hiertegf;n 
door den reclamant is aangevoerd dat hem m 
plaats van den opgelegdeo ·forensenaanslag een_ 
aanslag wegens hoofdverblijf had moeten worden 
opgelegd, met toepassing van a rt. 244c der 
Gemeentewet, aangezien hi.i in den loop van 
het belastingjaar hoofdverblijf in de gemeente 
van aanslag heeft verkregen, terwijl hii niet reeds 
in eene andere gemeente ter zake van hoofd
verblijf 1:-ela-Stingplichtig was ; dat echter met 
de uitdrukking "tijdens het belastingjaar" 
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in art. 244a, eerste l id, 40_, bedoeld is "gedu
rende het geheele belastingjaar", zooclat, nu 
de reclamant eerst in den loop van het belastÎilg
jaar zijn hoofdverblijf te Vlissingen vestigde, 
h em terecht een aansla6 ah forens op grond 
van art. 244a, eerste lid, 4°., is opgelegd; 

dat van dit besluit F. W. Leeger te Vlissingen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat, 
indien de wetgever, zooa.ls Gedeputeerde Staten 
meenen, inderdaad met "ti jden~ het belasting
jaar" zou hebben of mede ·,.ou hebber bedoeld 
"gedurende het geheele belastingjaar". deze 
redactie dan zou zijn gekozen ; dat echter dan 
door den wetgever in denzelfden zin niet cle 
woorden "zonder" en "tijdens" in één zins
verband zouden zijn gebezigd , vooral gelet op 
art. 244c van de Gemeentewet ; dat hij dus 
O'eenszins ka11 instemmen met de andere betee
kenis, welke Gedeputeerde Staten aan de feite
lij ke redactie van ar t. 244a, eerate lid, 4°. meen en 
te kunnen geven ; dat voorts dit dan mede in 
strijd komt met art. 244c der Gemeentewet, da.ar 
toch in dit artikel dwingend wordt voorge
schreven den belastingplichtige, die zich in den 
-loop van het belastingjaar in eene bepaalde 
gemeente vestigt en n iet in eene andere gemeente 
wegens hoofdverblijf is aangeslagen, wegens 
hoofdverblijf aan·te slaan voor zooveel twaalfde 
gedeelten, als er nog geheele maanden in het 
belastingjaar over zijn, en dat d it artikel op hem 
toepasselijk is, wij l hij in D ecember 1925 uit 
Oost-Tndië terugkeerde en hem dus een aanslag 
naar 4/i, wegens hoofdverblijf ingevolge het 
bepaalde- in art. 244c van de Gemeentewet moet 
worden opgelegd ; 

0. dat F . W. Leeger, d ie in den loop van het 
belastingja:u 1925/26, immers in December 1925, 
zijn hoofdverblijf uit Nederlandsch-Indië na(Lr 
de gemeente Vlissingen overbracht, in die ge
meente ingevolge art. 244c, tweede zinsDede, der 
Gemeentewet belastingplichtig werd in de 
plaatselijke inkomstenbelasting wegens hoofd
verblijf, en wel voor zooveel twaalfde gedeelten, 
als er nog geheele maanden van het belast,ing
j aar over ,varen ; 

dat blijkens den a,i,nhef van art. 244a, eerste 
lid, 4°., der Gemeent-ewet aan de werking van 
deze bepaling zijn onttrokken de natuurlijke 
personen, die in de gemeente tijdens het be
lastingjaar hoofdverblijf hebben, althans er 
wegens hoofdverblijf belastingpli~htig zijn; 

dat mitsdien ten opzichte van F. ·w. Leeger 
art. 244a, eerste l id, 4°., der Gemeentewet, wat 
de gemeente Vlissingen betreft, voor het 
belastingjaar 1925/26 geene . toepassing kan 
vinden; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte den opgelegden aanslag hebben gehand
haafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 
4 Juni 1926, n°. 21, 1° afdeeling, den aan slag 
van F. W. Leeger te Vlissingen in de plaatselijke 
fokomstenbelasting der gemeente Vlissingen 
als forens over het belastingjaar 1925/26 te 
vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is b~last, enz. 
(W.v. G.) 

19 April 1927. CEN'l'RALE RA.AD VAN BEROEP. 
Het 1° lid van art. 150 P. W. is niet van 

toepassing ten aanzien van hen, die vóór 
1 Juli 1922 onder geen der vroegere pen
sioenwetten vielen. gelijk ook met kfa.ger, 
d ie vóór l ,Juli 19?.2 niet was burgerlijk 
ambtenaar in den zin der .Burgerlijke P. W" 
maar die zijn pensioenaanspraken aan een 
pro vin ~iale verordening ontleende, het 
geval was . 

"Wettelijk voor3chrift" in art. 150, 1 is 
te verstaan in engen zin. 

De Centrale Raad van Beroep heeft, de vol 
gende uitspraak gegeven in zake : 

X ., H oofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Y., won.ende te Z., klager, niet 
versch enen, 

tegen: 
den P ensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden : M. J. Jansen, hoofdcommies bij 
dien R aad, wonende te 's-Gravenhage. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat Geel. Staten van Y . bij besluit van 

6 December 1922 d en pemioensgrondslag van 
klager met ingang van 1 ,Juli 192'2 hebben vast
gesteld op f 6720, t erwij l zij bij besluit van 
20 Mei 1924 klager's jaarwedde met ingang van 
1 Mei 1924 verminderd hebben tot f 6390, met 
vaststelling van den pensioensgrondslag op 
f 6720 ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 14 Sep
tember 1926 klager's pensioensgrondslag - in 
afwijking van voormeld b ~sluit van 26 Mei 
1924 - met ingang van 1 Mei 1924 heeft vast 
gesteld op f 6390, daarbij overwegende : dat 
klager behoort tot een categorie van ambte
naren, die eerst met ingang van 1 Juii 1922 
ingevolge een wettelijke regeling uitzicht op 
pensioen verkregen en dat dus art. 150, 1 • lid 
der Pepsioen,wet 1922 niet op hem van toepas
sing is; 

O. dat verweerder - na bezwaarschrift van 
klager, waarbij deze vaststelling van zijn pen
sioensgrondslag met ingang van 1 Mei 1924 op 
f 6720 verzocht - bij beslissing van 30 Novem
ber 1926 het b ezwaar ongegrond heeft ver
klaard, daarbij overwegende : 

dat art. 150 van de P ensioenwet 1922, S. 240 
- eene overgangsb paling - rechtstreeks ver 
ba,nd houdt m t het niet in die wet overgenomen 
stelsel van beve-st,iging van pensioensgrond
slagen in de vroegere pensioenwetten, volgens 
hetwelk met de verlaging van de wedde van een 
ambt,enaar niet gepaard ging cene verlaging van 
zijn pensioens()'rondslag ; 

dat dit duidelijk blijkt uit de 1\Iemorie van 
Toelichting van hot ontwerp dier wet - Ge
drukte Stukken Tweede Kamer, Zitting 1920-
1921, 295 n°. 3 - waarin op blz. 3 onder XV 
ten aanzien van dat art. (133a oud) wordt op
gemerkt : ,,Nieuw is ook art. 133a, dat voor
schriften geeft omtrent krachtens bestaande 
pensioenwetten verkregen pensioensgrondslagen 
die hooger zijn dan de wedden"; 

dat die toelichting geen twijfel laat omtrent 
de juistheid van de bestreden interpretatie ; 

dat, indien het de b edoeling van den wetgever 
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geweest ware genoemd art. b.v. ook voor pro
vinciale ambtenaren die aan eene provinciale 
p ensioenverordening uitzicht op pemioen ont
leenden, van toepassing t e doen zijn, hij uiter
aard de toepasselijkheid beperkt zou hebben 
tot de gevallen, waarin de verordening, waar
aan de ambtenaar het pensioensuitzicht ont
leende, bevestiging van pensioensgrondslagen 
voorschreef ; 

dat nu het artikel - werd met reclamant 
aaagenomen dat het ook o. a. voor provinciale 
ambt,enaren die onder eene provinciale pen
sioenverordening vielen, geldt - van toepas
s ing zou zijn ook wanneer het, uitzicht op pen
s ioen van den ambtenaar steunde op een ver
ordening, waarin eene regeling omtrent het · 
niet verlagen van per>sioensgrondslagen niet 
voorkwam; 

dat het, naar voor de hand ligt, allen zin zou 
missen dat de P ensioenwet 1922, die met het 
stelsel van bevestiging van pensioeusgrond
sla~en heeft gebroken, in eene overgangsbe
paling - strekkende om aan ambtenaren, in 
dienst op het tijdstip van het in werking treden 
van die wet, het b ehoud van een aan het 
vroegere pensioenrecht ontleend r echt te waar
borgen - aan een provinciaal ambtenaar wiens 
wedde 'na dat tijd~tip verlaagd werd, en die, 
ware de verordening, waarop zijn pensioensuit
ûcht tot dat tijdstip steunde, van kracht ge
bleven, een mAt zijne lagere wedde correspon
d eerenden pensioensgrondslag zou hebben ont
vange'l, den pensioensgrondslag, dien hij op het 
tijdstip van ingang van de weddevcrlaging had, 
:zou doen behouden en dus voor hem een recht 
op dien hoogeren pensioensgrondslag zou 
scheppen; 

dat art. 161 der P ensioenwet 1922 de ge
Jlegenheid heeft geboden om provinciale en 
waterschapsambtenaren, voor wie eene pen
sioenverordening, die wèl eene regeling omtrent 
b evestiging van pensioensgrondslagen inhield, 
gold, de hoogere pensioensuitzichten, die zij aan 
die regeling ontleenden, te doen behouden ; 

0. dat klager bij tegen laatstgenoemrle be
:slissing tijdig ingediend klaagschrift heeft aan
:gevoerd: 

De enge uitlegging van den Pensioenraad is 
:niet in overeenstemming met de woorden van 
.art. 150. Immers er is in deze wetsbepaling 
:sprake van het bedrag, waarover krachtens 
-wettelijk voorschrift is bijgedragen. 

Over de juiste beteekenis van deze termino-
1ogie in onze wetten, speciaal in het Wetboek 
van Strafrecht, moge veel verschil van meening 
hebben geheerscht, zie b.v. Noyon op art. 42 
-van dät Wetboek, te dien opzichte bestaat 
·thans wel deze gevestigde opvatting, dat onder 
.,, wettelijk voorschrift" niet enkel is t e verstaan 
een wetsvoorschrift, doch ook het voorschrift 
uitgegaan van den zoogenaamden !ageren wet
gever, te weten van provincie, gemeente en 
waterschap. 

Aan de redactie van de Pensioenwet 1922 is 
-ontegenzeggelijk veel zorg besteed en daarom 
is het te minder aannemelijk dat hier d t er
·minologie "krachtens wettelijk voorschrift ' als 
synoniem met "krachtens de wet", zou zijn ge
b ezigd. 

Doch er is meer, dat krachtig pleit tegen de . 
leer van den Pensioenraad, dat het voorrecht 
°l>ij art. 150 toegekend, alleen zou gelden voor 
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die ambtenaren, die vóór de inwerkingtreding 
van de P ensioenwet 1922 aan een Rijkswet 
aanspraak op pensioen kunnen ontleen.en. 

H et zou namelijk z. i. moeilijk zijn overeen 
te brengen met strekking en ste1sel der P en
sioenwet 1922 om van dat voorrecht bepaalde 
categorieën van ambtenaren uit te sluiten . Haar 
uitgangspunt en opzet waren toch om voor 
allen, die in ruimen zin in overheidsdienst werk
zaam zijn, een uniforme pensioenregeling in het 
leven te roepen, uniform ook in dien zin, dat. 
in beginsel allen op gelijken voet recht op pen
sioen zouden hebben, onverschillig of men in 
dienst van Rijk, provincie, gemeente of water
schap was. H et geheele systeem der Pensioen
wet 1922 is er op gericht eenheid t e brengen 
in de regeling der pensionneering van alle over
heidsambtenaren met gelijke rechten voor 
allen, ook voor hen, die op het t-ijdstip van hare 
inwerkingtreding reeds in overheidsdienst 
waren. 

Elke gedachte om die categorieën van ambte
naren, die voorheen wat hun pensionneering 
betreft buiten de wet vielen, in eenigerlei op
zicht achter te stellen bij de andere categorie, 
is vreemd aan de nieuw;e P ensioenwet. E erder 
zelfs het tegendeel, want zij maakte het moge
lijk, dat bestaande niet op de wet gegronde 
hoogere pensioensaanspraken gehandhaafd kon
den blijven. De door Ged. Staten van Drenthe 
aangenomen beteekenis van art. 150 strookt dan 
ook geheel met dat stelsel. 

In de b estreden beslissing van den P ensioen
raad wordt de bijzondere nadruk gelegd op 
het fe it, dat art. 150 een overgangsbepaling is, 
die als zoodanig slechts een enge strekking kan 
hebben en met name niet vermag te de,:ogeeren 
aan het in de wet neergelegde beginsel, dat de 
pensioensgrondslag van een ambtenaar op en 
neer gaat met het bedrag van zijn wedde. Dit 
argument schijnt weinig krachtig. Dat het punt, 
waarom het hier gaat, geregeld is in den titel 
"Overgangs- en slotbepalingen" is een logisch 
gevolg van het feit, dat het hier alleen gaat 
om een regeling betreffende den overgang van 
den ouden toestand naar den nieuwen. Daaruit 
volgt geenszins, dat bij de uitlegging der wet in 
haar geheel aan zoodanige overgangsbepaling 
minder waarde zou moeten worden toegekend. 
In een wet, die zulke ingrijpende veranderingen 
brengt in de regelen der pensionneering van het 
corps overheidsambtenaren als geheel, is uiter
aard een gansche reeks van overgangsbepalingen 
onmisbaar. Aan die overgangsbepalingen nu 
ligt evenzeer als aan de andere bepalingen der 
wet een bepaald systeem ten grondslag. En dit 
systeem is, naar hiervoren werd bt>toogd, dat 
van gelijkheid voor alle categorieën, ook van 
r eeds in dienst zijnde ambtenaren. In deze 
door de P ensioenwet 1922 gewilde gelijkstelling 
ligt tevens de verklaring, dat het niet ter zake 
doet, of in een voormalige/rovincialc of water
schapsregeling, het behou van een hoogeren 
pensioensgrondslag dan overeenkomt met het 
bedrag der wedde al of niet werd voorgeschreven. 

De provinciale pensioensregeling van vóór 
1 Juli 1922, welke o.a. o:, de ambtenaren van 
den provincialen waterstaat van Y . toepasse
lijk was, ~loot zich geheel aan bij de oude Bur
gerlijke P ensioenwet en de Weduwen- en 
Weezenwet. 

Uit dien hoofde was er voor de Staten geen 
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aanleiding tot een herziening als bedoeld in 
art. 161 der P ensioenwet. Immers van hand
having van hoogere aanspraken. dan de wet 
t oekende kon geen sprake zij n . Van het stand
pum, van den Pensioenraad bezien, zou hier 
dus een door de wet gewilde ongelijkheid be
st aan, wat hij , klager, niet kan aannemen; 

weshalve klager heeft herhaald zijn bij be
zwaar ~chrift gedaan verzoek : 

Wat aangaat het re,cht : 
0. dat khtger van oo rdeel is, dat zijn pen

sioensgrondslag met ingang van 1 Mei 1924, 
krachtens het 1 • lid van art. 160 voormeld, op 
f 6720 gehandhaafd behoort te blij ven ; 

0 . eC'hter dat dit l • lid - gelijk deze R aad 
reeds vroeger besliste - niet van t oepassing 
is t en aanzi n van hen, die vóór 1 Jl"li 1922 
onder ge~n der vroegere pensioenwett en vielen, 
gelijk ook met klager, die vóór laatstgemelden 
datum niet was burgerlij k ambtenaar in den 
zin der Burgerlij ke Pensioenwet, maar die zijn 
pansioensaanspraken aan een provincia le ve r
ordening ontleende, het geval was ; 

0. dat bij kl aagsC'hrift een beroep is gedaan 
op de in bedoeld 1 • lid voorkomende t..itdrukking 
,,wettelijk voorschrift'\ waaronder in onze wet
geving ook een voorschrift van den !ageren wet
gever zou zijn t e verstaan, t erwijl het niet aan
n emelijk zou zijn. da t in bedoelde bepaling 
"krachtens wettelijk voorschrift" hetzelfde zou 
b eteekenen als "krachtens de wet" ; 

0. echter dat, behalve uit de in de best reden 
beslis ing aangehaalde plaats cl er Memorie van 
Toelichting, het tegendeel ook u.it het verder 
in die Memorie voorkomende (o p art . 133a oud) 
blijkt, waar nl. op blz. 7 (ad XV) vermeld wordt , 
dat "het systeem van het wetsontwerf is, dat 
ambtenaren die nog krachtens een der · e~taan
de pensioenwetten een pensioens~rondslag heb
ben hooger dan hunne wedde, aien .. . . . be
houden" , opdat zij later - eventueel met toe
passing van het t egenwoordige art. 173 I b 
(burgerlijke ambtenaren in den zin der Burger
lijke P ensioenwet) enz. - over dien grondslag 
kunnen worden gepensionneerd ; 

0 . dat dus i'1 a rt . 160, 1 "wettelijk voor
schrift.'' in engen zin is te verstaan, zoodat 
klager aan dit a rt ikel geen recht op het behoud 
van een hoogeren grondslag kan ontleenen en 
zijn bezwaar b ij de bestreden be~lissing t erecht 
Qngegrond is verklaard ; 

R cchtdoende in naam der K oningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. (A.B.) 

21 April 1927. W ET tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Haarlem, Velsen, 
Bloemendaal, Heemstede, a lsmede Haar
lemmerliede en S paarnwoude en opheffing 
der gemeenten Schoten en S paarndam. 
s. 86. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Al zoo wij in overweging genomen hebben, enz. 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1927 worden 

gedeelten van ·de gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en Spaarndam, benevens de geheele gemeente 
Schoten, aan de gemeente Haarlem, en wordt het 
overblijvende gedeelte der gemeente Spaarn
dam aan de gemeente Velsen toegevoegd, een 
en ander in den zin der navolgende artikelen. 

2. De grens tusschen de vergroote gemeente 
Haarlem en de verkleinde gemeente Bloemendaal 
wordt gevormd door de hierna omschreven lijn : 

1. aanvangend bij den N.O. hoek van het 
perceel gemeente Bloemendaal Sectie An°. 2207, 
zijnde het snijpll!lt van de oost elijke grens van 
den spoorweg Haarlem--Uitgeest met de be
st aande grens tusschen de gemeenten Bloemen
daal en Velsen, gaat de lijn in zuidelijke rich
ting langs de grens der perceelen gemeente 
Bloemendaal Sect ie A nos. 2207, 7823 en 7824 
t er eene zijde en der perceelen gemeente 
Bloemendaal Sectie A nos. 2206, 2202, 2201, 
2198, 2197, 2194, 2193, 2190, 2189, 2186, 2186, 
2182, 2179, 2178, 2176, 2176, 2172, 2169, 2168, 
2165, 21 64, 2161, 2160, 2167, 2156, 2153 en 
7821 ter andere zijde, tot waar zij de noordelijke 
grens van de Kleverlaan ontmoet, 

2. snijdt daarna de Kleverlaan langs de 
scheiding van het perceel gemeente Bl.oemendaal 
Sectie A n°. 7844 ter eene zijde en van het per• 
ceel gemeente Bloemendaal Sectie A n°. 7462 
ter andere zijde, 

3. gaat dan in zuidelijke en oostelijke rich
ting langs de grens der perceelen gemeente 
Bloemendaal Sectie A nos. 6696 en 7464 t er 
eene zijde en der perceelen gemeente Bloemen
daal Sectie A nos. 3873, 6611, 6729, 6156, 2140, 
2138, 2229, 2134, 2133, 2131, 2130, 2128, 2226, 
2224 en 7466 ter andere zijde, tot waar zij 
eind.igt in den Z.O. hoek van laatstgenoemd 
perceel, welk hoekpunt gelegen is op de be
staande grens t usschen de gemeenten Haarlem 
en Bloemendaal ; 

4. u.itgaande van laatstgenoemd punt blijft 
de grens de r gemeente Haarlem, gaande in 
zuidelijke richting, bestaan tot aan den N.O. 
hoek van het perceel gemeente Bloemendaal 
Sectie A n°. 7467, gelegen op de bestaande 
grens der gemeenten Bloemendaal en Haarlem; 

6. uitgaande van den N.O. hoek van het 
perceel gemeente Bloemendaal Sect ie An°. 7467 
volgt de lijn de grens der perceelen gemeente 
BloemP-ndaal Sectie A nos. 7466, 6238, 6237, 
2867, 4433 en 4430 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie A nQs. 7467, 6204, 
6667, 6679, 6678, 7329. 7328, 7232, 2317, 2316, 
3846, 3847, 4432 en 6070 anderzijds tot aan 
den N.W . hoek van laatstgenoemd perceel. 

6. buigt dan in zuidelijke ri cht ing langs de 
grens der perceelen gemeente Bloemendaal Sectie 
A nos. 6467 en 6874 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie A nos. 6070, 6072, 
6880 en 6876 anderzijds t ot aan rle noordelijke 
grens van den Zijlweg, 

7. snijdt vervolgens den Zijlweg langs de 
grens van het perceel gemeente Bloemendaal 
Sectie R n°. 4145 eenerzijds en het perceel ge
meente Bloemendaal Sectie B n°.4146 anderz\jds, 

8. volgt daarna in zuidelijke richt ing de 
grens der perceelen gemeente Bloemendaal 
Sectie B nos. ongenummerd, 3240, 3852, 2255, 
271 8, 2719 en 3649 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie B noR. 2007, 3243, 
1432, 4012, 52 en 3660 anderzijds tot aan den 
Z.W. hoek van laatstgenoemd perceel, 

9. buigt dan in westelij ke richt ing langs de 
gn,ns der perceelen gemeent e Bloemendaal 
Sectie B nos. 3649, 3014, 3690, 1569, 3014 
andermaal en 283a eenetzijds en der perceelen 
gemeente Blcemendaal Sectie B nos. 297, · 
2886, 2230, 2233, 3870, 4011 , 4010, 3868 en 
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2938 anderzijds tot aan de oost elijke grens van 
de Rampelaan, 

10. volgt de noordelijke gren° van de 
Rampelaan, zijnde het perceel gemeente Bloe
mendaal Sectie B n°. 3519, 

ll. volgt vervolgens de scheiding der per
ceelen gemeente Bloemendaa.l Sectie B nos. 
1340, 3651, :l652, 2033 en 3654 eenerzijds en 
der perceelen gemeente Bloemendaal Sectie · 
B nos. 3810, 3811, 3812, 2203, 2910, 3028, 
2261, 4020, 3616, 3607 en 4045 anderzijds t ot 
aan den Z.W. hoek van het perceel gemeente 
Bloemendaal Sectie B no. 4045, . 

12. volgt daarna de scheiding der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie B nos. 4147, 178, 
4149, 4151 eenerzijds en der perceelen gemeente 
Bloemendaal Sectie B nos. 4148, 174, 4150, 
4152 en 2302 anderzijds tot aan de Noordgrens 
van den Duinvliet sweg, 

13. snijdt vervolgens den Duinvlietsweg 
langs de grens van het perceel gemeente Bloe
mendaal Sectie B n°. 4153 eenerzijds en het 
perceel gemeente Bloemendaal Sectie B n°. 4154 
anderzijds, 

14. volgt daarna in zuidelijke richting d e 
grens van het perceel gemeente Bloemendaal 
Sectie B n°. 3050 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie B nos. 1249 en 
2342 anderzijds t ot aan den Z.W. hoek van 
laat stgenoemd perceel , 

15. buigt dan in zuidoost elijke richting 
langs de gren P der perceelen gemeente Bloemen
daal Sect ie B nos. 405 en 3878 eenerzijds en der 
perceelen gemeente Bloemendaal Sectie B 
n°. 2342 anderzijds tot aan den meest zuide
lijken hoek van laatstgenoemd perceel, 

I 6. i;aat in zuid elijke richting langs de 
oost elijke grens van den Bovenweg, gemeente 
Bloemendaal Sectie B n°. 3878 eenerzijds en der 
perceel en gemeente Bloemendaal Sectie B nos. 
3097, 3630, 1730, 471, 1727, 1726 en 2811 
anderzijds tot p.en Z.W. hoek van laatstge
noemd perceel , 

17. buigt in oost elijke richting langs de 
grens d er perceelen gemeente Bloemer11laal Sectie 
B nos. 464 en 3660 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Bloemendaal Sectie B nos. 2811, 465 
en 3659 anderzijds tot aan den Z.O. hoek van 
laat stgenoemd perceel, welk hoekpunt is ge
legen op d e bestaande grens der gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede, 

18. gaat d an in zuidelijke richting langs de 
bestaande grens tusschen de gemeenten Bloe
mendaal en H eemst ede t ot aan den Z.W. hoek 
van het perceel gemeente H eemstede Sectie B 
n°. 4432, gelegen op die grens. 

3. De grens tusschen de vergroote gemeente 
Haarlem en d e verkleinde gem eente H eemstede 
wordt gevormd door d e hierna omschreven 
lijn: 

1. uitgaande van den Z.W . hoek van het 
perceel gemeente H eemstede Sectie B n°. 4432, 
gelegen op de grens tusschen de __ ge~ eenten 
Bloemendaal en H eemstede, gaat de hJn m oost e
lijke richt ing langs de grens der perceelen ge
meente H eemstede Sectie B nos. 4431, 4433, 
3172 en 1656 eenerzijds en der perceelen ge
meente H eemstede Sectie B nos. 4432 en 4434 
anderzijds tot aan de westelijke grens van den 
spoorweg H aarlem---Leiden, 

2. snijdt dezen spoorweg langs de grens 
van het perceel gemeente H eemstede Sectie B 

n°. 4435 eenerzijds en van het perceel gemeente 
Heemstede Sectie B n°. 4436 anderzijds, 

3. gaat dan verder in oost elijke richting 
langs d e grens d er perceelen gemeente H eem
stede Sectie B nos. 3506, 3508, 3509, 4437 en 
4439 eenerzijds en der perceelen gemeente 
H eemstede Sectie B nos. 3169, 4438 en 4440 
anderzijds t ot aan de westelijke grens van de 
trekvaart H aarlem---Leiden, 

4. snijdt deze vaart langs de grens van het 
perceel gemeente Heemstede Sectie B n°. 4441 
eenerzijds en van het perceel ~emeente H eem
stede Sectie B n°. 4442 anderziJds, 

5. gaat daarna verder in oostelijke richting 
langs de grens der perceelen gemeente Heem
stede Sectie B nos. 1557, 1558, 163, 162, 919, 
4252, 4251,4252 andermaal, 3191 en 3559 eener 
zijds en der perceelen gemeente H eemstede Sect,ie 
B nos. 1560, 1559, 1497, 1498, 4250 en 4443 
anderzijds tot waar zij d e west elijke grens van 
den H eerenweg ontmoet, 

6. snijdt daarna den H eerenweg langs de 
grens van het perceel gemeente H eemstede Sectie 
B n°. 4444 eenerzijds en van het perceel ge
meente H eemstede Sectie B n°. 4443 anderzijds, 

7. volgt vervolgens de grens der perceelen 
gemeente H eemstede Sectie A nos. 3895, 3896, 
4562, 3914, 3915, 4565, 4064 en 4566 eenerzijds 
en der perceelen gemeente Heemstede Secte A 
nos- 3894, 4563, 3913, 4564, 4063, 4395 en 4567 
anderzijds tot de Craijenestervaart, 

8. volgt dan in ongeveer oostelijke richting 
de noordgrens d er Craijenest ervaart langs d e 
grens der perceelen gemeente Heemstede Sectie 
A nos. 4349, 417-3 en 3562 eenerzijds en der 
perceelen gemeente Heemstede Sectie A nos. 
4567, 925, 2987, 745, 3005, 2963, 3006, 3171, 
3311, 3312, 3313, 3370, 3371, 3316, 3173, 3076, 
3077, 3174, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 
3884, 3885, 3177, 4339, 4340, 4230, 4231, 3962, 
3557, 3559, 3560 en 3561 anderzijds tot aan de 
westelijke grens van het Zuiderspaarne, 

9. gaat daarna verder langs de grens der 
p"erceelen gemeente Heemstede Sectie A nos. 
3562 en 4569 eenerzijds en van het perceel ge
meente H eemstede Sectie A n°. 4568 anderzijds 
tot den Z.O. hoek van het perceel gemeente 
Heemstede Sectie A n°. 4568, gelegen op de 
bestaande grens d er gemeenten Heemstede en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

10. gaat dan in zuidelijke richting lan"s de 
best aande grens der gemeenten H eemstede en 
Haarlemmerliede en S paarnwoude tot den Z.W. 
hoek van het perceel gem eente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie G n°. 302, gelegen 
op die grens. 

4. De grens tusschen de vergroote gemeente 
Haarlem en de verkleind e gemeente Haarlem
merliede en Spaarnwoude wordt gevormd door 
de hierna omschreven lijn : 

1. uitgaande van den Z.W. hoek van het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie G n°. 302 gaat de lijn in oost elijke 
richt ing langs de grens der perceelen gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie G 
nos. 301, 303, 305, 307, 215, 214, 163, 152, 309, 
160, 161 en 149 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie G nos. 302, 304, 306, 308, 282, 216, 11, 
310, 147, 146 en 145 anderzijds t ot aan den Z.O. 
hoek van laatst genoemd perceel, 

2. buigt dan eerst in zuidelijke, daarna in 
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oostelijke richting langs de grens der perce·eien 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie G nos. 149 en 316 en Sectie P nos. 257 
en 338 eenerzijds en der perceelen gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie G 
nos. 157, 150 en 317 anderzijds, tot waar zij 
de westelijke grens van den Zomerweg ont
moet, 

3. snijdt den Zomerweg en de ten oosten 
daarvan gelegen sloot langs de grens der per
oeelen gemeente Haarle,nmerlitde en Spaarn
woude Sectie F nos. 411 en 413 eenerzijds en 
der perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie F nos. 412 en 414 ander
zijds tot aan den Z.O. hoek van laatstgenoemd 
perceel, 

4. buigt dan in noordelijke richting langs 
de grens van het perceel gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie F n°. 1 eenerzijds 
en van het perceel gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude Sectie F n°. 414 anderzijds tot 
den N.W. hoek van het perceel gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude Sectie F n°. 1, 

5. gaat dan in oost elijke richting langs de 
grens der perceelen gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude Sectie F nos. 1 en 319 eener
zijds en der perceelen gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie F nos. 2, 3 en 320 
anderzijds tot den Z.O. hoek van laatstgenoemd 
perceel, 

6. buigt dan in noordelijke richting langs 
de grens der perceelen gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie F nos. 350, 408, 
351, 409 en 351 andermaal, eenerzijds en der 
perceelen gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie F nos. 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330,331,407, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 410, 102, 339, 340, 33, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 347 en 348 anderzijds 
tot zij de zuidelijke grens van den Nieuwen 
Weg ontmoet, 

7. snijdt den Nieuwen W eg langs de grens 
van het perceel gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie F n°. 406 eenerzijds en van 
het perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie F n°. 405 anderzijds, 

8. volgt daarna de grens van het perceel 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie F n°. 387 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Haarlemmerliede . en Spaarnwoude 
Sectie F nos. 383, 384, 385, 393 en 386 ander
zijds tot waar zij de Fuikvaart ontmoet, 

9. snijdt de Fuikvaart langs de grens van het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie E n°. 652 eenerzijds en van het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie E n°. 651 anderzijds, 

10. volgt daarna de grens der perceelen 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sect ie E nos. 447, 639, 611, 612 en 641 eener
zijds en der perceelen gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude Sectie E nos. 446, 445, 444, 
443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 640, 435, 
609 en 610 anderzijds tot den N.W. hoek van 
laatstnoemd perceel, 

l l. snijdt daarna den straatweg, de t rekvaart 
en den spoorweg Haarlem-Amsterdam langs 
de grens der perceelen gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie E nos. 641, 644, 
646, 648, 650 en Sectie D n°. 392 eenerzijds 
en de perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie E nos. 642, 643, 645, 647, 

649 en Sectie D n°. 391 anderzijds tot aan den 
N.W. hoek van het perceel gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude Sectie D n°. 392, 

12. buigt daarna in oostelijke richting langs 
de grens van het perceel gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie D n°. 392 eener
zijds en de perceelen gemeent,e Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude Sectie D nos. 305, 304, 301, 
300, 286, 284, 282, 297, 296, 293, 292, 289, 
288, 156, 155, 152, 153, 181, 151 en 394 ander
zijds tot aan den Z.O. hoek van laatstgenoemd 
perceel, zijnde het midden van de noordelijke 
z~jde van de spoorbrug in het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie D n°.392, 

13. volgt dan in nagenoeg noordelijke rich
ting de grens der perceelen gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude Sectie I n°. 516, 
Sectie H n°. 675, Sectie D n°. 395, Sectie C. 
n°. 314, Sectie H n°. 676, 720 en 719 eenerzijds 
en der perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie D n°. 394, Sectie C n° 315 
anderzijds tot aan het meest zuidelijk grens
punt van het perceel gemeente Haarlemmer
l-iede en Spaarnwoude Sectie H n°. 685, een en 
ander als nader omschreven in het tweede lid 
van dit artikel, 

14. volgt daarna de grens der perceelen ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnw01ide Sectie 
H nos. 685, 722, 559, 5.58, 711, 709 en 689 eener
zijds en der perceelen gemeente Haarlemmer
liede en SpaarnwOltde Sectie C nos. 315 en 318, 
Spaarndam Sectie A nos. 264 en 1146, Haar 
lemmerliede en Spaarnwoude Sectie H nos. 721 
en 560 en Spaarndam Sectie A n°. 1270 ander
zijds tot aan het meest zuidelijke grenspunt 
van het perceel gemeente Spaad1,dam Sectie A 
no. 1329. 

Het gedeelte der grens tusschen de vergroote 
gemeente Haarlem en de verkleinde gemeente 
Haarlemmerliede en SpaarnwOltde, bedoeld in 
punt 13 van het eerst e !id van dit artikel, wordt 
gevormd door de hierna omschreven lijn : 

1. uitgaande van den Z.O. hoek van het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
w01ide Sectie D n°. 394 gaat de grens in de 
richting van een paal, staande op het perceel 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie I n°. 422 tot aan het snijpunt met de 
lijn, getrokken van een paal, staande op het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie I n°. 424 in de richting van een 
paal, staande op het perceel gemeePte Haar
zemmerliede en Spaarnwoude Sectie D n°. 147, 

2. volgt de verbindingslijn der twee laatst
genoemde palen in westelijke richting tot zij 
gesneden wordt door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie D 
n°. 67, in de richting van een paal , staande op 
het perceel gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie I ongenu=erd (Lagen 
Dijk), in het verlengde der scheiding tusschen 
de perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie I nos. 102 en 103, 

3. volgt de verbindingslijn der twee laatst
genoemde palen in noordoostelijke richting tot 
zij gesneden wordt door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie I n°. 
429 in de richting van een paal, staande op het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaar,i
woude Sectie D n°. 230, 
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4. volgt de verbindingslijn der twee laatst
genoemde palen in westelijke richting tot zij 
gesneden wordt door een lijn, getrokken van 
een paal , staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Se0tie D n°. 
192, in de richting van het midden van den 
zuidelijken kant van de brug, gelegen tusschen 
de perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie D nos. 38 en 238, 

5. volgt laatstgenoemde lijn in noordelijke 
richting tot het midden van den zuidelijken 
kant van de sub 4 genoemde brug, 

6. gaat naar het midden van den noorde
lijken kant van bovengenoemde brug langs de 
grens van het perceel gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoiide Sectie D n°. 395 eenerzijds en 
het perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie D n°. 394 anderzijds, 

7. uitgaande van het midden van den noor
delijken kant van bovengenoemde brug, gaat 
de lijn in de richting van een paal, staande 
op -het perceel gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie C n°. 262, tot waar deze 
richting gesneden wordt door een lijn, getrok
ken van een paal, staande op het perceel ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie 
C n°. 82, in de richting van een paal, staande 
op het perceel gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie C n°. 41, 

8. volgt de verbindingslijn der laatstge
noemde palen in noordelijke richting tot waar 
zij gesneden wordt door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie C n°. 57 
in de richting van een paal, staande op het 
perceel gemeente Haarllmmerliede en Spaarn
woude Sectie H n°. 615, 

9. volgt de verbindingslijn der twee laatst
genoemde palen in oostelijke richting, tot zij 
gesneden wordt door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en· Spaarnwoude Sectie H 
n°. 480 in de richting van den Z.W. hoek van 
het huis, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie H n °. 500, 

10. volgt laatstgenoemde lijn in noordelijke 
richting tot zij gesneden wordt door een lijn, 
getrokken van een paal, staande op het per
ceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie H n°. 615 in de richting van een paal, 
staande op het perceel gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude Sectie C n°. 33, 

11. volgt de verbindingslijn der twee laatst
genoemde palen in westelijke richting tot zij 
gesneden wordt · door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie C n°. 35 
in de richting van een paal, staande op het per
ceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Sectie C no. 4, 

12. · volgt de verbindingslijn der twee laatst 
genoemde palen in noordelijke richting tot zij 
gesneden ·wordt door een lijn, getrokken van 
een paal, staande op het perceel gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Sectie C n°. 
182 in de richting van een paal, staande op het 
perceel gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude Sectie H n°. 715 (Lagen Dijk), tegenover 
het perceel gemeente . Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie H n°. 611, 

13. volgt dan laatstgenoemde lijn in noord
oostelijke richting tot het gemeenschappelijk 
grenspunt van de perceelen gemeente Haar-

lemmerliede en Spaarnwoude Sectie C n°. 315 
en Sectie H nos. 685 en 719. 

5. De grens tusschen de vergroote gemeente 
Haarlem en de vergroote gemeente Velsen wordt 
gevormd door de hierna omschreven lijn : 

uitgaande van het meest zuidelijke grens
punt van het perceel gemeente Spaarndam 
Sectie An°. 1329 volgt de lijn de grens tusschen 
de perceelen gemeente Spaarndam Sectie A 
nos. 1329, 1328 en 1271 eenerzijds en het per
ceel gemeente Spaarndam Sectie A n°. 1270 
anderzijds, tot waar deze grens eindigt bij een 
grenspaal tusschen de gemeenten Spaarndam 
en Velsen, staande op den N.O. hoek van het 
perceel gemeente Spaarndam Sectie A n°. 648. 

6. Uitgaande van den N.O. hoek van het 
perceel gemeente Spaarndam Sectie A n°. 648, 
gelegen op de bestaande grens tusschen de ge
meenten Spaarndam en Velsen, volgt de grens 
der vergroote gemeente Haarlem de bestaande 
grens tusschen de gemeenten Spaarndam en 
Velsen in westelijke ricliting tot het punt, waar 
de gemeenten Spaarndam, Velsen ·en Schoten 
samenkomen. 

7. De grens der vergroote gemeente Haar
lem volgt daarna de bestaande grens tusschen 
de gemeenten Schoten en Velsen, eerst in weste
lijke, daarna in zuidelijke richting tot aan den 
N.O. hoek van het perceel gemeent; Bloemen
daal Sectie A n°. 5886, zijnde het punt, waar 
de gemeenten Schoten, Velsen en Bloemendaal 
samenkomen. · 

8. Uitgaande van den N.O. hoek van het 
perceel gemeente Bloemendaal Sectie An°. 5886, 
zijnde het punt, waar de gemeenten Schoten, 
Velsen en Bloemendaal samenkomen, volgt de 
grens der vergroote gemeente Haarlem de be
staande grens tusschen de gemeenten Bloemen
daal en Velsen in westelijke richting, tot aan 
den N.O. hoek van het perceel gemeente 
Bloemendaal Sectie A n°. 2207, gelegen op die 
grens en zijnde het uitgangspunt in artikel 2, 
sub 1, genoemd. 

9. Bij de gemeente Velsen wordt gevoegd 
h~t gedeelte van de gemeente Spaarndam, lig
gende binnen de hierna omschreven lijn : 

1. aanvangende bij het punt, waar de ge
meenten Velsen, Spaarndam en Assendelft 
samenkomen, volgt de lijn de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Spaarndam en Assen
delft in oostelijke richting tot zij de grens tus
schen de gemeenten Spaarndam en Haarlem
merliede en Spaarnwoude ontmoet, welke zij in 
zuidelijke richting volgt tot het meest zuide
lijke grenspunt van het perceel gemeente 
Spaarndam Sectie A n°. 1329, 

2. buigt daarna om naar het N.W. langs de 
grens van het perceel gemeente Spaarndam 
Sectie A n°. 1270 eenerzijds en der perceelen 
gemeente Spaarndam Sectie A nos. 1329, 1328 
en 1271 anderzijds tot waar deze grens eindigt 
bij een grenspaal tusschen de gemeenten 
Spaarndam en Velsen, staande op den N.O. 
hoek van het perceel gemeente Spaarndam 
Sectie An°. 648. 

10. In de artikelen 2 tot en met 9 zijn be
doeld de kadastrale I?erceelnummers volgens 
den toestand op 15 Mei 1925, met uitzondering 
van de perceelen gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Sectie H nos. 721 en 722 (voor
komende in art. 4, l • lid, alinea 14), welke per
ceelnummers zijn bedoeld volgens den toestand 
op 27 September 1926. 
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11. I. Behoudens het overigens in dit artikel 
en het in artikel 18 bepaalde, gaan alle bezit
tmgen, lasten, rechte,:i en verplichtingen der 
gemeenten Schoten en S'[)aarndam, zoomede de 
bezittingen der gemeenten Bloemendaal, Heem
stede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ge
legen op het gebied, dat aan de gemeente Haar
lem wordt toegevoegd, op de gemeent e Haarlem 
over. 

2. De bezittingen der gemeente Spaarndam, 
gelegen op het gebied, dat aan de gemeent e 
Velsen wordt toegevoegd, gaan op de gemeente 
Velsen over. 

3. De lasten, rechten en verplichtingen der 
gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, betrekking heb
bende op het gebied, dat aan de gemeente 
Haarlem wordt toegevoegd, en op de daarin 
gelegen gemeente-eigendommen, gaan op deze 
gemeente over. 

4. De lasten, rechten en verplichtingen der 
gemeente S'[JaO,rndam, betrekking hebbende op 
liet gebied, dat aan de gemeente Velsen worcft 
toegevoegd, en op de daarin gelegen gemeente
eigendommen, gaan op deze gemeente over. 

5. De overgang, in de voorgaande leden van 
dit artikel bedoeld, geschiedt zonder dat daar
voor een nadere akte gevorderd wordt. 

6. Voor zoover overschrijving in de openbare 
registers, krachtens of in verband met deze 
wet noodig mocht zijn, zal die op verzoek van 
de belanghebbende gemeente geschieden krach
tens deze wet. 

7. De ovbrengst van de opcenten op de 
grondbelastmg, over het loopende belastingjaar 
geheven terzalre van de eigendommen, die ge
hgen waren op het aan Haarlem toegevoegde 
grondgebied der gemeenten Bloemendaal, Heem
stede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, wordt 
over acht maanden aan Haarlem uitgekeerd. 

8. De opbrengst van de opcenten op de 
personeele belasting, over het loopende be
lastingjaar geheven op aanslagen van hen, die 
aangeslagen zijn in het aan Haarlem toegevoegde 
grondgebied der gemeenten Bloemendaal, Heem
stede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, wordt 
over acht maanden aan Haarlem uitgekeerd. 

9. De opbrengst van de opcenten op de 
grondbelastmg, over het loopende belasting
jaar geheven t erzake van de eigendommen, 
die gelegen waren in de gemeente Spaarndam, 
wordt over acht maanden tusschen de gemeen
ten Haarlem en Velsen verdeeld naa r gelang de 
eigendommen gelegen waren op het naar Haar
lem of Velsen overgaand gebied. 

10. De opbrengst van de opcenten op de 
personeele belasting, over het loopende be
lastingjaar geheven op aanslagen van hen , die 
aangeslagen zijn in de gemeente Spaarndam, 
wordt over acht maanden tusschen de gemeen
t en Haarlem en Velsen verdeeld naar gelang 
de betrokkenen waren aangeslagen in het naar 
Haarlem of Velsen overgaand gebied. 

12. De kosten der verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten of woningen, be
doeld in artikel 35a der wet van 27 A)ilril 1884 
(Staatsblad n°. 96), voor zoover zij tiJdens de 
opneming daarin woonplaats hadden op het 
grondgebied, dat ingevolge de artikelen 1 tot 
en met 9 tot onderscheidenlijk . Haarlem en 
Velsen overgaat, komen van 1 Mei 1927 af 
voor rekening van die gemeenten. 

13. De bijzondere lagere ·scholen, bij het in 
werking treden dezer wet gevestigd, hetzij in 
de gemeente Schoten en in de gedeelten van de 
andere gemeenten, welke krachtens deze wet 
aan de gemeente Haarlem worden toegevoegd, 
hetzij in het gedeelt e der gemeente Spaarn
dam, hetwelk krachtens deze wet aan de ge
meente Velsen wordt toegevoegd, worden voor 
de toepassing der Lager-onderwijswet 1920 ge
acht te zijn gevestigd in een gemeente met 
minder dan 25,000 ingezetenen. 

14. I. De archieven der gemeenten Schoten en 
Spaarndam ~aan over naar de gemeente Haarlem. 

2. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol
gens de artikelen l tot en met 9 naar de ge
meenten Haarlem en Velsen overgaat, worden 
aan die gemeente,:i overgedragen. 

3. H et bestuur der gemeente Haarlem heeft 
te allen tijde het, recht kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der verkleinde gemeenten en 
van de zich in deze archieven bevindende stuk
ken, afschrifte,:i en uittreksels op kosten zijner 
gemeente t e vorderen ; hetzelfde recht heeft 
het bestuur der gemeente Velsen t en aanzien 
van het naar de gemeente Haarlem overgaand 
archief der gemeente Spaarndam. 

15. H et bestuur der gemeente Haarlem is 
verplicht aan de gemeente Velsen, en de be
sturen der gemeenten Bloemendaal, Heemstede 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn ver
plicht aan de gemeente Haarlem, vóór den 
l sten Juni 1927 kost eloos uittreksels uit de be
volltingsregisters t e verstrekken, bevattende 
de daarin voorkomende gegevens omtrent de 
personen, op 1 Mei 1'927 wonende onderschei
denlijk op het naa r Velsen overgaand gebied en 
op het aan Haarlem toegevoegd gebied der 
gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haar
lemmerliede en Spaarnwoude. 

16. I. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
de Raden der vergroote gemeenten Haarlem en 
Velsen en der verkleinde gemeenten Bloemen
daal, H eemstede en Haarlemmerliede en Spaarn
woude geschieden op de dagen door Gedepu
teerde Staten van Noordholland te bepalen. 

2. De candidaatst elling in die gemeenten 
heeft plaats uiterlijk op den 7den Juni 1927. 
Tot deelneming aan deze verkiezing zijn be
voegd de personen, voorkomende op de volgens 
artikel 17 dezer wet geldende lijsten van 
kiezers voor den gemeenteraad. 

3. Gedeputeerde Staten van Naordholland, 
de op l Mei 1927 bestaande Raden van Haar
lem en Velsen gehoord, regelen vóór l Juni 1927 
de verdeeling van deze beide vergroote ge
meenten in kieskringen. 

4. De op 1 Mei 1927 bestaande Raden van 
Haarlem en Velsen stellen vóór l Juni 1927 bij 
plaatselijke verordening de verdeeling der 
vergroote gemeente in stemdistricten vast. 

5. De op 1 Mei 1927 bestaande R aden van 
de gemeenten Haarlem, Velsen, Bloeniendaal, 
Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
benoemen de hoofdstembureaux en (of) stem
bureaux voor deze verkiezing en onderzoeken 
de geloofsbrieven der leden van de nieuw ge
kozen R aden vóór den 15den Augustus 1927. 

6. De nieuw gekozen Raden houden hunne 
eerst e vergadering op den eersten Dinsdag in 
September 1927 . 
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7. De leden van deze R aden en de door deze 
Raden te kiezen wethouders hebben zitting 
tot den eersten Dinsdag van September 1931. 

8. Terzake van candidaatstelling krachtens 
artikel 7 der Gemeentewet, op den tweeden 
Dinsdag der maand April 1927 in de gemeenten 
Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Heernstet1e, Haar
lemmerliet1e en Spaarnwoude, Schoten en Spaarn
dam, geschiedt geen st emming, t erwijl de can
didaatstelling geacht wordt niet te hebben 
plaats gehad. 

17. 1. Burgemeester en wethouders van elke 
rler verkleinde gemeenten zenden vóór 1 Juni 
1927 aan burgem eester en wethouders der ge
m eente Haarlem, voor zoover de betrokken per
sonen 1 F ebruari 1927 gevestigd waren op het 
overgaand gebied, een uittreksel uit de in~aande 
15 Mei 1927 van kracht zijnde kiezersliJst. De 
namen der op die uittreksels voorkomende per
sonen worden afgevoerd van de kiezerslijsten, 
waarop zij voorkwamen. 

2. De kiezerslijst, die ingaande 15 Mei 1927 
voor de gemeente Spaarndam van kracht zou 
gewee t zijn,' wordt vóór l Juni 1927 door het 
gemeentebestuur van Haarlem in gemeen
schappelijk overleg met dat van Velsen gesplitst 
naar gelang de daarin genoemde personen op 
1 Februari 1927 gevestigd waren op grondge
bied, dat naar Haarlem of naar Velsen over
gaat. Geschillen, welke naa r aanleiding van 
deze splitsing mochten rijzen, · worden beslist 
door Gedeputeerde Staten van Noordholland. 

3. De uittreksels, bedoeld in het eerste lid, 
a lsmede de kiezerslijst, die, ingaande 15 Mei 
1927, voor de gemeente Schoten van kracht zou 
geweest zijn, worden aan de ingaande 15 Mei 
1927 van kracht zijnde kiezerslijst der gemeente 

Haarlem toegevoegd en vormen daarmede één 
geheel. De krachtens het tweede lid opge
maakte lijst en worden aan d e ingaande 15 Mei 
1927 van kracht zijnde kiezerslijsten van onder
scheidenlijk de gemeente Haarlem en de ge
m eente Velsen toegevoegd en vormen daarmede 
één geheel. 

4. De ingezet enen, gevestigd op grondge
bied , dat ingevolge de artikelen 1 tot en met 9 
naar Haarlem of Velsen overgaat, worden ten 
aanzien van de kiezerslijst en voor de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraad, van 
1 Mei 1927 af, als ingezetenen van onderschei
d enlijk d e gemeenten Haarlem en Velsen be
schouwd. 

5. Da kiezerslijsten der vergroote gemeen
ten Haarlem en Velsen worden. voor zooveel 
noodig, door het bestuur dier gem eenten aan
gevuld m et de vermelding van de plaats der 
woning van eiken kiezer op den eersten F ebru
ari van het jaar d er vaststelling en met de ver
m elding van het nummer van het stemdistrict, 
waartoe hij volgens de plaatselijke verordening, 
bedoeld in artikel 16, vierde Jid, behoort. 

18. 1. Ingaande 1 Mei 1927 gaan de ge
m eenten Bloemendaal, Heernsteà,e en Haarlem
merliede en Spaarnwoude voorloopig voort met 
de levering van gas, water en electrischen 
stroom in de gedeelten dier gemeenten, welke 
aan Haarlem worden toegevoegd, voor zoover 
die levering vóór 1 Mei 1927 door die gemeenten 
geschiedde , en blijft artikel 11 voorloopig buiten 
toepassing ten aanzien van de bezittingen der 
verkleinde gemeenten, deel uitmakende van 
de betrokken gemeentebedrijven en gelegen 

binnen het gebied, dat bij Haarlem wordt toe
gevoegd. De gemeente Haarlem zal zich met 
de levering van gas, water of electrischen 
stroom in dat gebied niet belasten noch zullen 
d e verkleinde gemeenten die levering staken, 
alvorens overeenstemming zal zijn verkregen 
aangaande een regeling, waardoor elke storing 
in de levering wordt voorkomen. Komt deze 
overeenstemming niet tot stand, dan kunnen 
burgemeester en wethouders van Haarlem, van 
Bloemendaal, van Heemstede of van Haarlem
merliede en Spaarnwoude de tusschenkomst van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland in
roepen, die in dat geval de regeling vaststellen. 

2. Van den dag af, waarop de levering door 
de gemeente Haarlem geheel of gedeeltelijk 
wordt overgenomen, wordt die door de ver
kleinde gemeenten in zooverre gestaakt ; als
dan wordt a rtikel 11 ten aanzien van de in het 

, eerste lid vermelde bezittingen van toepassing 
en verkrijgen de verkleinde gemeenten recht 
op schadeloosstelling deswege en wegens de 
inkrimping van hunne bedrijven volgens de 
bepalingen van artikel 19. 

19. 1. Aan de gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
wordt door de gemeente Haarlem, indien de 
R aad der betrokken gemeente daartoe aan 
Gedeputeerde Staten van Noordholland het ver
zoek doet, eene schadeloosstelling uitgekeerd : 

a. wegens den overgang van bezittingen en 
rechten ingevolge a rtikel 11 dezer wet ; 

b. wegens het geldelijk nadeel, hetwelk de 
verkleinde gemeente lijdt in de exploitatie
uitkomsten van hare bedrijven en door de uit
voering van werken, noodzakelijk geworden 
in hare bedrijven door de verkleining van haar 
gebied; 

c. wegens schulden, op de verkleinde ge
meente drukkende en door haar aangegaan 
voor de uitvoering van werken op grondgebied, 
dat naar de gemeente Haarlem overgaat, voor 
zoover schadeloosstelling te d ezer zake niet is 
begrepen in de schadeloosstelling wegens over
gang van bezittingen en rechten. 

2. H et verzoek moet worden gedaan voor 
1 Augustus 1927. Ter verkrijging van schadeloos
stelling in verband met de inkrimping van be
drijven kunnen afzonderlijke verzoekschriften 
word en ingediend, en wel telkens binnen drie 
maanden na den dag, met ingang van welken 
de levering van gas, water of eleotnschen stroom 
volgens artikel 18, tweede lid, is gestaakt. 

3. Het bedrag der schadeloosstelling en de 
wijze van betaling daarvan worden bepaald 
door Gedeputeerde Staten voornoemd, of, in 
hooger beroep, door Ons. 

4. De schadeloosstelling wordt berekend 
onderscheidenlijk naar den toestand op 30 April 
1927 of naar den toestand op het tijdstip, waar
op de verkleinde gemeente de levering van gas, 
water of electrischen stroom staakt. 

20. 1. Gedeputeerde Staten hooren den 
R aad van Haarlem over het verzoek en zenden, 
nadat dit advies is ingekomen, een afschrift 
daarvan aan den verzoeker. 

2. De mondelinge behandeling van het ver
zoek, van d e daaromtrent ingewonnen adviezen 
en van bezwaarschriften geschiedt in openbare 
vergadering volgens de daaromtrent geldende 
,,Regelen door Gedeputeerde Staten van Noord
holland in acht te nemen bij d e voorbereiding 
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van de besFssing van geschillen en in alle andere 
gevallen, die daa rvoor in aanmerking komen". 

3. De mondelinge behandeling vindt niet 
plaats, indien de Raad van Haarlem verklaart 
zich met het gevraagde bedrag aan schadeloos
stelling t e kunnen vereenigen of indien de ver
zoeker bezwa ren, door den R aad van Haarlem 
geopperd, gegrond verklaa rt. De Raad van 
Haarlem wordt geacht zich met het verzoek 
om schadeloosst elling t e hebben vereenigd, in
dien het advies van dien Raad, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel, niet bij Gedeputeerde 
Staten is ontvangen drie maanden na den 
datum, waaro:p dat College het verzoek om 
schadeloosst elling aan den Raad van Haarlem 
deed toekomen . De beslissing van Gedeputeerde 
Staten wordt, met redenen omkleed, medege
deeld aan den verzoeker, aan den Raad van 
Haarlem, zoomede aan Onzen Minist er van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. De dag , 
van verzending wordt op het stuk vermeld. 

4. Gedurende dertig vrije dagen na den dag 
van verzending kan zoowel de verzoeker als 
de Raad van Haarlem t egen de beslissing van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep komen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw geeft van een ingesteld beroep dade
lijk kennis aan Gedeputeerde Stat en en aan 
het belanghebbende gemeentebestuur. 

5. Onze beslissing wordt a11-n de belapg
hebbende partijen medegedeeld eii in de N eder
landsche Staatscourant opgenomen. 

21. 1. De uitkeering van de toegekende 
schadeloosstelling, voor zoover bepaald op een 
bedrag ineens, heeft plaat s binnen zes maanden 
nadat de beslissing van Gedeputeerde Stat en 
in kracht van gewijsde is gegaan, of door Ops 
in hooger beroep is beslist, met vergoeding van 
6 percent rente per jaar, onderscheidenlijk van 
1 Mei 1927 af of van het tijdstip af, waarop 
de verkleinde gemeente de levering vap gas, 
water of electrischen stroom heeft gestaakt. 

2. Ten opzichte van een gedurende een 
aantal jaren t erugkeerend bedrag wordt in de 
beslissing eene regeling omtrent de uitkeering 
opgenomen. 

22. 1. Boven de in artikel 19 bedoelde 
schadeloosst elling keert de gemeente Haarlem 
aan elk der gemeenten Bloemendaal, Heenu tede 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude jaarlijks, 
ingaande 1 Mei 1927, een schadeloosst elling tot 
een afloopend bedrag uit, voor zoover t en aan
zien van het afgestaan gebied, het verlies aan 
andere inkomsten de vermindering van andere 
uitgaven, dan die onderscheidenlijk bedoeld 
in artikel 19, vermoedel~jk met f 500 of meer 
per jaar zal overtreffen , berekend naar die in
komsten en uitgaven over 1926, met dien ver
stande, dat het gezamenlijk bedrag der t ege
moetkomingen niet meer dan f 2,000,000 zal 
bedragen. 

2. Gedeputeerde Stat en van N oordholland 
bepalen voor elk der verkleinde gemeenten, 
haar bestuur en dat der gemeente Haarlem 
gehoord, onder Onze goedkeuring : 

a. met cijfers toegelicht, of er vermoedelijk 
een saldo verlies, als bedoeld in het eerste lid, 
zal worden geleden, afgerond op het naastbijge
legen veelvoud van f 100, welk afgerond be
drag tot grondslag strekt van de schadeloos
stelling; 

b. of er mitsdien schadeloosst elling door de 

gemeente Haarlem is uit te keeren, alsmede 
gedurende welken termijn en tot welk bedrag 
de uitkeering jaarlijks zal geschieden. 

3. Voor elk der kalenderjaren van den vast
gestelden termijn wordt bedoelde grondslag 
telken jare verminderd met een zooveelste deel, 
als het aantal jaren van den termijn der schade
loosst elling beloopt. 

23. 1. Aan de gemeente Haarlem wordt door 
de gemeente Velsen, indien de Raad van Haar
lem daartoe aan Gedeputeerde Staten van 
N oordholland vóór 1 Augustus 1927 het ver
zoek doet, eene schadeloosstelling uitgekeerd, 
waarvan het bedrag wordt bepaald door Ge
deputeerde Staten voornoemd, of, in hooger 
beroep, door Ons. 

2. De schadeloosst elling zal worden be
paald op een bedrag. hetwelk tot het bedrag 
der op de gemeente Haarlem overgaande schul
den en lasten der gemeente Spaarndam in 
dezelfde verhouding staat a ls het bedrag der 
gezamenlijke inkomst en, welke de gemeente 
Spaarndam gedunmde de ja ren 1924, 1925 en 
1926 heeft getrokken uit het naar de gemeente 
Velsen overgaande grondgebied, zich verhoudt 
tot het bedrag der gezamenljjke inkomsten van 
de geheele gemeente Spaarndam gedurende die 
jaren, met uitzondering van de subsidies in de 
huishouding der gemeente, verleend uit 's Rijks 
kas en de provinciale kas. 

3. De bepalingen der artikelen 20 en 21 
vinden met betrekking tot deze schadeloos
stelling overeenkomstige toepassing voor zoo
veel betreft het verzoek om toekenning, de 
behandeling van dat verzoek, de beslissing 
zoowel in eerste inst antie als bij hooger beroep, 
en de uitkeering aan de betrokken gemeente. 

24. 1. Ingaande 1 Mei 1927 gaat de provin
cie N oordholland voorloopig voort met de leve
ring van electri~chen stroom in het gebied, dat 
aan de gemeente Haarlem wordt toegevoegd, 
voor zoover die levering vóór 1 Mei 1927 door 
die provincie geschiedde. De gemeente Haarlem 
zit! zich met de leverin9 van electrischen stroom 
in dat gebied niet be.asten, noch zal de pro
vincie die levering st a ken, alvorens overeen
stemming zal zijn verkregen aangaande een 
regeling, waardoor elke storing in de levering 
wordt voorkomen. Komt deze overeenstem
ming niet tot st and , dan kunnen burgemeester 
en wethouders van Haarlem of Gedeputeerde 
Staten van Noordholland Onze tusschenkomst 
inroepen. De regeling wordt in dat geval door 
Ons vastgest eld. 

2. Van den dag af, waarop de levering door 
de gemeente Haarlem geheel of gedeeltelijk 
wordt overgenomen, wordt die in zooverre door 
de provincie Noordhollarul gestaakt; alsdan 
gaan de bezitt ingen van het Provinciaal Elec
triciteitsbedrijf, gelegen op het gebied , dat bij 
Haarlem wordt gevoegd en dienende in het bij
zonder voor de voorziening van dit gebied, op 
de gemeente Haarlem over en verkrijgt de pro
vincie N oordholland recht op schadeloosstelling 
t en last e der gemeente Haarlem volgens de 
navolgende bepalingen. 

3. H et verzoek om schadeloosst elling wordt 
gedaan door Gedeputeerde Staten van Noord
holland binnen drie maanden na den dag, met 
ingang van welken de levering van electrischen 
stroom volgens het eerste lid van dit a r t ikel 
is gestaakt. 
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4. Schadeloosstelling wordt , verleend : 
a. wegens de overneming van bezittingen 

op grond van het tweede lid van dit artikel ; 
b. wegens het geldelijk nadeel, hetwelk de 

provincie lijdt in de exploitatie-uitkomsten van 
het Provinciaal Electriciteitsbedrijf en door de 
uitvoering van werken, noodzakelijk geworden 
door de inkrimping van dit bedrijf, een en ander 
voor zoover de voorziening met electriciteit is 
aangevangen vóór 1 Mei 1926. 

5. Het bedrag der schadeloosstelling en de 
wijze van betaling daarvan worden door Ons 
bepaald. 

6. De schadeloosstelling wordt berekend 
naar den toestand op het tijdstip, waarop de 
provincie de levering van electrischen stroom 
staakt. 

25. 1. De R aad van Haarlem wordt over het 
verzoek gehoord ; nadat dit advies is uitge
bracht, wordt daarvan een afschrift gezonden 
aan Gedeputeerde Staten van Noordholland. 

2. Tenzij de Raad van Haarlem verklaart 
zich met het gevraagde bedrag aan schadeloos
stelling t e kunnen vereenigen, dan wel Gede
puteerde Staten van Noordholland bezwaren, 
door den Raad van Haarlem geopperd, gegrond 
verklaren, wordt de Raad van State over het 
verzoek gehoord, De Raad van Haarlem wordt 
geacht zich met het verzoek om schadeloos
stelling te hebben vereenigd, indien het advies 
van dien Raad, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, niet is ingezonden binnen drie 
maanden na den datum, waarop het verzoek 
om schadeloosstelling aan den Raad van Haar
lem is toegezonden. 

3. Onze beslissing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in de Neder
landsche 8taafscourant opgenomen. 

4, De bepalingen van artikel 21 dezer wet 
vinden op deze schadeloosstelling overeenkom
stige toepassing. 

26. 1. De gemeente Hnarlem treedt in alle 
rechten en verplichtingen, welke voor de ver
kleinde gemeenten uit toepassing van de ar
tikelen 34 en 38 der Woningwet voortvloeien, 
voor zooveel het voorschotten en bijdragen 
betreft voor woningen, welke zijn of worden 
gebouwd op het naar de gemeente Haarlem 
overgaande gebied. 

2. De gemeente Haarlem treedt eveneens 
in alle rechten en verplichtingen, welke voor 
de verkleinde gemeenten voortvloeien uit de 
verleening van voorschotten en bijdragen door 
die gemeenten ten behoeve van woningbouw 
door andere personen of lichamen dan de in 
art. 34 der Woningwet bedoelde vereenigingen, 
vennootschappen of sti.chtingen, alsmede uit de 
verleening van zoodanige voorschotten door het 
Rijk aan die gemeenten, een en ander voor zoo
veel het voorschotten en bijdragen betreft voor 
woningen, als bedoeld in het eerste lid va.n dit 
artikel. 

3. De gemeente Haarlem treedt eindelijk 
in alle rechten en verplichtingen, welke voor 
de verkleinde gemeenten voortvloeien uit de 
verleening van borgtocht door die gemeenten 
V?Or de re:ntebetaling en aflossing van geld
leeningen, aangegaan t en behoeve van den 
bouw van woningen, als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel. 

4. Door Ons kunnen met betrekking tot 
den overgang van rechten en verplichtingen, 

als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid 
van dit artikel, nadere regelen gesteld worden. 
Daarbij kunnen voorschriften gegeven worden 
betreffende het doen van betalingen door de 
gemeente Haarlem aan de verkleinde gemeenten 
in verband met bedoelden overgang van rechten 
en verplichtingen. 

27. 1. Voor de vaststelling van de som. 
door het Rijk ingevolge de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156), sedert gewijzigd, aan elk 
der gemeenten, wier gebied volgens de artikelen 
l tot en met, 9 wordt gew~jzigd, uit t e keeren, 
geldt van 1 Mei 1927 af a ls grondslag het be
drag, voor iederen i:nwoner door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland onder Onze goedkeu
ring te bepalen. 

2. De i:ngevolge het eerste lid t e geven uit
keering daalt voor elk der verkleinde gemeenten 
niet beneden het bedrag, hetwelk verkregen 
wordt door de som, welke ieder dier gemeenten 
krachtens de artikelen 1 tot en met 9 der in 
het eerste lid bedoelde wet over het jaar 1926 
heeft genoten, te deelen door het aantal inwoners 
op 1 Januari 1926 en te vermenigvuldigen met 
het aantal inwoners, dat na den overgang van 
grondgebied op 1 Mei 1927 in de gemeente 
overblijft. 

3. Gedurende den tijd, dat de secretarissen 
der opgeheven gemeenten wachtgeld genieten 
krachtens artikel 36 dezer wet, zal de gemeente 

.Haarlem van het Rijk jaarlijks een bijdrage in 
die wachtgelden ontvangen, en wel in dezelfde 
verhouding _als op 31 December 1926 de nit
keeringen ingevolge artikel 10 der in het eerste 
lid bedoelde wet staan tot de door genoemde 
ambtenaren genoten jaarwedden. 

28, 1. Met ingang van 1 Mei 1927 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeenten Haarlem, Velsen, Bloemen
daal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarn
woude die gemeenten verstaa:n, zooals zij bij 
deze wet zijn gewijzigd. 

2. Met ingang van dat tijdstip vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding als gemeente van Schoten en 
Spaarndam. 

29. Met ingang van 1 Mei 1927 gaan de 
bevoegdheden van den Raad, van het college 
van burgemeester en wethouders en van den 
burgemeester van de gemeente Spaarndam, ten 
aanzien van het aan de gemeente Velsen toege
voegd gedeelte van die gemeente, over onder
scheidenlijk aan den Raad, aan het college van 
burgemeester en wethouders en aan den burge
meester van T' elsen. Alle overige bevoegdheden 
van den Raad, van het college van burgemeester 
en wethouders en van den burgemeester van 
Spaarndam, benevens de bevoegdheden van 
den Raad, van het college van burgemeester en 
wethouders en van den burgemeester van 
Schoten gaan op genoemd tijdstip over onder
scheidenlijk aan den Raad, aan het college van 
burgemeester en wethouders en aan den burge
meester van Haarlem. 

30, In het grondgebied, dat bij deze wet 
aan de gemeente Haarlem en Velsen wordt toe
gevoegd, blijven de bestaande plaatselijke ver
ordeningen en besluiten van kracht, totdat deze 
door de bevoegde machten onderscheidenlijk 
in de gemeenten Haarlem en Velsen zijn ge
wijzigd of door andere vervangen, 

31. 1. In de tabel, bedoeld bij art. 5 van de 
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wet van 16 April 1896 (Staa,tsblad n°. 72), t ot 
r egeling van de personeele belasting, zooals die 
tabel sedert is gewijzigd, worden in de Afdee
ling N oordholland d e volgende wijzigingen ge
bracht: 

2. In de derde klasse wordt in plaat s van 
,,Haarlem" gelezen: ,,Haarlem (st adsgedeelte)", 
terwijl uit deze klasse vervallen: ,,Haarlemmer
liede en Spaarnwoude (in de onmiddellijke om
geving van Haarlem)", ,,Heemstede (Noordelijk 
deel)" en "Schoten (Zuidelijk deel)". 

3. In de vijfde klasse wordt in plaats van 
,,Heem.stede (middengedeelte)" , gelezen: ,,Heem
stede (Noordelijk deel)" , t erwijl uit deze klasse 
verva lt: ,,Schoten (overig deel)" en aan deze 
klasse wordt toegevoegd: ,,Haarlem (overig 
deel)". · 

4. Uit de 7de klasse vervalt: ,,Spaarndam". 
32. 1. In afwijking van art. 3, t weede lid, 

d er Gemeentewet, geldt tot aan de bekend
making van de uitkomst van . de eerstvolgende 
volkst elling voor d e toepassing van a rt. 4 dier 
wet in de gemeenten Haarlem, Velsen. Bloemen
daal, Heemstede en Haarlemmerliede en S paarn
wonde het getal inwoners, dat op 1 Mei 1927 
volgens d e bevolkingsregist ers aanwezi~ is. 

2. Gedeputeerde Staten van Noordn.clland 
bepalen, de betrokken gemeentebesturen ge
hoord, vóór 1 Juni 1927 volgens het eerst e lid 
het getal inwoners voor elke gemeente. 

33. 1. Zij , die op het tijdstip van d e grens
wijziging voor de gemeenten Schoten en S paarn
dam tot gewoon of t ot buitengewoon dienst 
plichtige best emd zijn, behouden deze bestem
ming. H etgeen echter t e hunnen· aanzien over
eenkomstig d e D1enstplichtwet en d e t e harer 
uitvoering gegeven voorschriften zou moet en 
worden verricht door den burgemeester der 
gemeen te, waar zij voor den dienst p licht zijn 
ingeschreven, geschiedt na d e grenswijziging 
door den burgemeest er d er gemeente, naar 
welke het grondgebied, waarop de t en opzichte 
van de inschrijving voor d en dienstplicht in 
aanmerking komende woonplaat s gelegen was, 
is overgegaan. . 

2. De namen van hen, die op het t ijdstip 
van de grenswijziging voor de lichtingen 1928 
en 1929 st aan ingeschreven in de gemeenten 
Schoten en S paarndam, worden overgebracht 
in de regist ers van genoemde lichtingen van de 
gemeente, in het slot van het eerste lid bedoeld. 

3. Ten behocvtJ van d e uitvoering van het 
bepaalde in het eerst e en het t weede liB. ver
strekt de burgemeest er d er gemeente Haarlem . 
zoo spoedig mogelijk na de grenswijziging, aan 
d en burgem eester der gemeente Velsen de 
d aartoe noodige gegevens. 

4. De inschrijving voor den dien stplicht 
van hen, wier insehrijving voor de milit ie of 
voor den dienstplicht in de gemeenten Schoten 
en Spaarndam t en onrechte niet heeft plaats 
gehad, geschiedt na d e grenswijziging in de 
gemeente, in het slot van het eerste lid bedoeld. 

5. Ten aanzien vaµ hen, die inschrijvings
plicht ig zijn ingevolge a rtikel 7 van de Dienst
plichtwet en wier inschrijving ingevolge de 
wett elijke bepalingen zou m oeten geschieden 
in de gemeente Schoten of in de gem eente 
Spaarndam, geschiedt d e aangifte of de in
schrijving, voor zoover zij niet vóór de grens
wijziging heeft plaat s gehad, in de gem eente, 
in het slot van het eerst e lid bedoeld. 

34. l. Tot 1 Mei 1937 is de bepaling van 
a rtikel 1, tweede lid, d er Drankwet, voor zooveel 
betreft den verkoop in een voor het publiek 
toegankelijke localiteit, uitgezonderd dien in 
een logement alleen aan logeergasten, niet van 
toepassing op het naar de gemeenten Haarlem 
en Velsen overgaande gebied , voor zoover op 
dit gebied gemelde wet sbepaling op 30 April 
1927 niet van kracht is. 

2. Zij, die op 30 April 1927 voorkomen op 
de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drankwet voor 
de gemeente Spaarndam, worden overgeschre
ven naar keuze op die lij st der gemeente Haar
lem of op die der gemeente Velsen, voor zoover 
van hen vóór 1 Augustus 1927 een daartoe 
strekkend verzoek inkomt bij het bestuur der 
door hen verkozen gemeente. D e ingeschrevene 
van wien vóór dezen datum geen verzoek als 
vorenbedoeld bij het betrokken gemeentebe
stuur is ingekomen, wordt ambtshalve overge
schreven op de lijst voor die gemeente, waartoe 
het grondgebied, op hetwelk de betrokkene op 
laat-stgem elden datum woont, zal behooren . 
Zij, die op 30 April 1927 voorkomen op bedoelde 
lijst voor de gem eente Schoten, worden overge• 
schreven op de lijst der gem eente HaarlP.m. 
Zij, die op 30 April 1927 voorkomen op de 
bedoelde lijst en voor de gemeente Bloemendaal, 
voor d e gemeente Heemstede of voor de gemeente 
Haarlemmerliede en S paarnwou,de, en op dien 
datum wonen op het-naar Haar/.em overgaande 
deel onderscheidenlijk van deze gemeenten, 
worden overgeschreven op de lijst der gemeente 
Haarlem. 

3. Bij de overschrijving volgens het tweede 
lid op de lijst voor de gemeente Haarlem of 
op die voor de gem eente Velsen, geschiedt de 
inschrijving in volgorde van de dagen , waa rop de 
verzoek.en om vergunning van de reeds inge
schrevenen en van de over t e schrijven per•onen 
bij de betrokken gem eentebesturen inkwamen ; 
voor zoover verzoeken o;p denzelfden dag 
inkwamen, gaat de in leeft~Jd oudere voor ; bij 
gelijken ouderdom beslist het lot. 

4. Ten aanzien van een akte van vergun
ning tot verkoop van st erken drank in het 
klein, geldende voor een localiteit in een huis, 
gelegen in een volgens d eze wet naar de ge
meente Haarlem of de gemeente Velsen over
gaand gebied , kan vermelding van een locaJiteit 
in een ander huis, als bedoeld bij artikel 25, 
eerst e en t-weed e lid, der Drankwet, t ot 1 Mei 
1937 slechts plaats vinden, indien de vergunning 
wordt overe.ebracht naar een localiteit in een 
huis, dat vóór de grenswijziging tot dezelfde 
gemeente behoorde als het eerstbedoelde huis. 

5. Elk der R aden van de gemeenten Bloe
mendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude neemt vóór 1 Augustus 1927 eene 
beslissing, hetzij d at voor vergunningen in zijne 
gemeente zal gelden het wettelijk maximum 
overeenkomstig het bepaalde in a rtikel 4, lid 1, 
der Drankwet, met vervallenverklaring van 
het voor die gemeente vastgest eld verlaagd 
maximum dier ve rgunningen, hetzij dat hij 
vóór dien datum bij Ons een voorst el indient 
als bedoeld in a r t ikel 4, lid 2, 1°., der Drankwet, 
m et dien verst ande, dat het door Ons op da t 
voorstel verlaagd maximum slechts zal gelden 
tot 31 December 1930. Tot d en <lag, waarop het 
besluit van den Raad, ·of van Ons a ls boven
bedoeld, in werking t reedt, wordt in de ge-
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meenten Bloemendaal, Heemste,de en Haarlem
merlie,de en Spaarnwoude geen nieuwe vergun
ning verleend. 

35. Met ingang van 1 Mei 1927 vervalt art. 4 
der wet van 27 Juni 1863 (Staatsblad n°. 93). 

36. J. Voor de ambtenaren van de voor
malige gemeente Schoten wordt bij benoeming 
in de gemeente Haarlem, en voor de ambtenaren 
van de voormalige gemeente Spaarndam wordt 
bij benoeming in de gemeenten Haarlem of 
Velsen voor de regeling van hunne wedde de 
diensttijd in aanmerking genomen, in gelijke 
betrekking in de gemeenten Schoten of Spaarn
dam vervuld. 

2. Aan de vaste ambtenaren der voormalige 
gemeenten Schoten en Spaarndam, die tengevol
ge van de opheffing dezer gemeenten worden 
ontslagen, en bij ingang van dat ontslag den 
pensioengerechtigden leeftijd nog niet hebben 
bereikt, word+; ten laste van de gemeente Haar
lem een wachtgeld verleend uiterlijk tot 1 Mei 
1937 dan wel tot het tijdstip, waarop hunne 
:pensioengerechtigdheid intreedt ; dit laatste, 
rndien zij op 1 Mei 1927 den leeftijd van vijftig 
jaar bereikt hebben. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der wed
den, welke zij in hu)lne opgeheven betrekking 
of betrekkingen laatstelijk vóór 1 Mei 1927 
hebben genoten, en wel voor hen, wier wedde 
door of vanwege het bestuur van eene der 
opgeheven 1,emeenten werd geregeld volgens 
de op 1 Mei 1926 geldendewedderegeling. Onder 
wedde wordt verstaan de bezoldiging per jaar, 
verhoogd met genoten kindertoeslag, met dien 
verstande, dat het wachtgeld verminderd 
wordt op gelijke wijze, a ls de kindertoeslag zou 
afnemen, indien de betrokkenen in dienst 
zouden zijn gebleverr. 
· 4. Het wachtgeld wordt genoten, totdat 

de personen, bedoeld in lid 2, eene financieel 
gelijkwaardige andere openbare ambtelijke 
betrekking zullen hebben aanvaard, met dien 
verstande, dat bij aanvaarding van eene minder 
bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag van die bezoldiging zal worden ver
minderd. 

5. Verhooging van bezoldiging, waarin 
begrepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
eene betrekking, als in het vorig lid bedoeld, in 
de vergroote gemeente, strekt niet tot vermin
dering of opheffing van wachtgeld. 

6. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, van de betrekking, welke tot O)lthou
ding, intrekking of verm.inderin~ van wachtgeld 
leidde, '"ordt dit laatste geheel of gedeeltelijk 
tot het te voren genoten bedrag toegekend, 
tenzij Gedeputeerde Staten van NofJrdhnlland, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, verkla
ren, dat het verlies het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, niet gegrond op 
deugde\ijke redenen. 

7. Gelijk gevolg als aan de aanvaarding 
van eene betrekking, zal zijn verhouden aan 
eene benoeming tot eene financieel gel.(ikwaar
dige openbare ambtelijke betrekking, a l wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op gronrl van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 

Noordholland, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard. 

8. Onder financieel gelijkwaardige betrek
king wordt verstaan eene het-rekking of ver
eemging van het-rekkingen, welke den betrok
ken ambtenaar cene minstens gelijke bezoldiging 
en soortgelijke positie oplevert als hij in zijne 
opgeheven betrekking of betrekkingen te za
men in dienst der opgeheven gemeente of ge
meenten, laatstebjk vóór de opheffing genoot 
krachtens de wedderegeling, bedoeld m het 
derde lid van dit artilrnl. 

9. Het totaál aan wachtgelden, waarop een 
gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan niet 
de som overtreffen, welke laatstelijk wegens 
openbare ambtelijke betrekking aan wachtgeld 
en bezoldiging door den betrokken ambtenaar 
werd genoten. H et wachtgeldl,edrag, waarvan 
aldus eene gemeente zoude worden ontlast, 
komt in de verhouding, door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland te bepalen, ten voor
deele van elke der betrokl<en gemeenten. 

10. De tijd, die krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt als 
diensttijd in den zin van_ de P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), sedert gewijzigd, aange
merkt. 

ll. Hoofden en onderwijzers van openbare 
srholen hebben voor eenmaal de keuze om 
aanspraak te m aken op het verkrijgen van 
wachtgeld, hetzij volgens deze wet, hetzij 
volgens artikel 51 der Lager-onderwijswet 1920, 
sedert gewijzigd . 

12. De 1,epalingen van dit artikel zijn mede 
van toepassing ten opzichte van hen, die bij 
één der gemeenten Bloemendaal, Heemstede en 
Haarlemmerlie,de en Spaarnwoude in dienst ziin 
en die tengevolge van deze wet hunne hetrek 
king verliezen of in de gemeente Haarlem be
noemd worden. 

13. De burgemeesters, secretarissen en 
ontvangers, die op 1 Mei 1927 in dienst van de 
verkleinde gemeenten zijn, ontvangen, zoolang 
zij die betrekking bekl:eeden, telken jare eene 
vergoeding ten bedrage van hetgeen hunne 
jaarwedde minder beloopt, dan zij krachtens 
de op gemeld tijdstip geldende of later gewij
zigde regeling bij ongewijzigd voortbestaan 
van hunne gemeenten zouden hebben verkre
gen. Die vergoedingen komen t en laste van de 
betrokken gemeenten, doch worden aan deze 
door de gemeente Haarlem teruggegeven. 

14. De gemeente Velsen vergoedt aan de 
gemeente Haarlem het één vierde gedeelte van 
het bedrag der wachtgelden, welke laatstgemel
de gemeente ingevolge dit artikel uitbetaalt 
aan de voormalige ambtenaren van de opge
heven gemeente Spaarndam, verminderd met 
de bijdrage, bedoeld in het derde lid van 
a rt ikel 27. 

15. Geschillen over de toepassing van dit 
ar tikel worden, burgemeester en wethouders 
van Haarlem, benevens, indien het ambtenaren 
der gemeente Spaarndam betreft, die van 
Velsen, en in alle gevallen den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland. 

16. Ten aanzien van het in dit artikel 
bepaalde omtrent wachtgeld, worden mede 
geacht in vasten dienst te zijn de ambtenaren 
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in tijdelijken dienst, die een niet wezenlijk 
onderbroken diensttijd als zoodanig van ten 
minste 10 jaren hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, die een tijdelijk 
karakter dragen. 

37. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2l sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(Uitgeg. 22 April 1927). 

21 April 1927. WET tot uitbreiding van de 
gemeente Breda met gedeelten van de 
gemeenten Teteringen, Ginneken en Bavel 
en Princenhage. S. 87. 

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

dat het wenschelijk is de gemeente Breda uit 
te breiden door toevoeging van gedeelten der 
gemeenten Teteringen, Ginneken en Bavel en 
Princenhage ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Breda worden met 

ingang van l Mei 1927 gevoegd: 
1 °. het gedeelte der gemeente T eteringen, 

begrensd door de lijnen, getrokken als volgt : 
In het verlengde der noordelijke grens van 

het perceel Princenhage G 164 over het perceel 
Teteringen E 483 tot het snijpunt met de rivier 
de Mark, van dit punt naar het snijpunt van 
het verlengde der noordelijke grens van het 
perceel T eteringen E 540 met de rivier de Mark, 
langs hetzelfde verlengde en verder langs de 
grenzen t.nsschen de perceelen Teteringen E 540, 
273, 3, 435, 171, 166 en 165 eenerzijds en 431, 
6, 30, 26, 31, 169, 168, 167, 164 en 163 anderzijds, 
dwars over de Schouwsloot, langs de grenzen 
tusschen de perceelen Teteringen E 186, 187, 
190, 189, 143, 141 eenerzijds en de Schouwsloot 
benevens de pcrceelen Teteringen E 188, 144, 
145 anderzijds, dwars over de Oude Baan, 
zuidwaarts langs de oostzijde der Oude Baan, 
de westzijde van den grooten weg van .Moerdijk 
naar Breda en dan overstekend volgens een 
loodlijn op die westzijde naar het zuidwestelijk 
grens~unt van het perceel Teteringen D 3026, 
van hier langs de grenzen tusschen de perceelen 
Teteringen D 612, 2343, 610, 609, 608, 595, 594, 
587,588,589,575,573,572,567,566, Teteringen 
F 90, 89 eenerzijds en T eteringen D 3026, 2534, 
614, 779,615,585,586,581,576,577, Teteringen 
F 99, 92, 93 anderzijds, langs de noordoostelijke 
grenzen der perceelen Teteringen F 89, 87, 86, 
Iangs de oostelijke grenzen der pcrceolen 
Teteringen F 86, 85, 84, 83, 82, 80 en D 3129, 
in het verlengde van de oostelijke grens van dit 
perceel over het Vugtstraatje tot de noordgrens 
van het perceel Teteringen D 464, langs de noord
grens en oostgrens van laatstgenoemd perceel, 
in het verlengde dezer oostgrens over de berm
sloot tot de noordelijke grens van het perceel 
Teteringen D 452, langs de noordgrens der 
perceelen Teteringen D 4fi2, 443, 442, zuidwaarts 
langs do westgrenzen der perceelen Teteringen 
D 441 en 725, over den spoorweg van Breda 
naar Tilburg langs de westgrens van perceel 

Teteringen D 3743, van het zuidwestpunt van 
dit perceel naar het noordwestpunt van het 
per<'eel Teteringen D 4146, zuidwA.arts langs de 
westelijke grens van dit perceel tot het perceel 
T eteringen D 294, oo twaarts langs de noorde
lijke grens van laatstgenoemd perceel, langs de 
zuidwestelijke grens van het perceel Teteringen 
D 291, verder langR de bestaande grens tusschen 
de gemeenten Ginneken en Bavel eenerzijds en 
Teteringen anderzijds tot aan de in de rivier 
de Mark liggende grens tu~schen de gemeenten 
Teteringen en Princenhage, langs deze gemeente
grens tot waar zij de grens der gemeente Breda 
bereikt en van hier langs de gren~ tusschen de 
gemeenten Breda en Princenhage eenerzijds en 
Tetering,n anderzijds t,ot aan het verlengde der 
noordelijke grens van het perceel Prirvenhage 
G. 164; 

2°. a. het gerleelte der gemeente Ginneken en 
Bavel, begrensd door de lijnen, getrokken als 
volgt: · 

Van het zuidoostelijk grenspunt van het 
perceel Ginneken I 2365 af langs de noordelijke 
en westelijke grenzen van het perceel Ginneken 
I 2277, langs cl €, oostgrens van het perceel 
Ginneken I 2276, noordwestwaarts langs de 
zuidwestelijke grenzen der perceelen Ginneken 
I 2276, 2609, 2608, 2486 tot het ontmoetings
punt met de rivier de .Mark, langs de loodlijn, 
uit dat punt op de gemeenteg rens tusscben 
Princenhage en fhnneken en Bavel neergelaten, 
noordwaarts langs voormelde gemeentegrens 
tot het ontmoeting punt met de gemeentegrens 
tusschen T eteringen en Ginneken en Bavel, 
langs laatstgenoemde gemeentegrens tot het 
zuidoostelijk grenspunt van het perceel Ginne
ken I 2365; 

b. het gedeelte derzemeente Ginneken en Bavel, 
begrensd door de liJnen, getrokken als volgt : 

Van het noordelijk grenspunt van het perceel 
Ginneken H 1303 af Ja,ngs de oostgrens van dit 
perceel, vervolgens successievelijk lapgs de 
noordgrens, westgrens en zuidgrens van de 
Burgemeest er Passtoorsstraat, langs de west
grens en zuidgrens van het perceel Ginneken 
H 1462, de westgrens der perceelen Ginneken 
H 1271 en 1555; de zuidgrens van laatstge
noemd perceel, de oo tgrenien van de perceelen 
Ginneken H 1427, 1552, 1463, 1465, de zuid
grens van het perceel Ginneken H 1466, de 
westgrenzen der perceelen Ginneken H 1323, 
1295 en 1481, successievelijk langs de noord
grens, westgrens en zuidgrens der Chasséstraat, 
lang~ de oostgrenzen van de perceelen Ginneken 
Hl489,I490,1444,1445,1446, achtereenvolgens 
langs de noordelijke en oostelijke grenzen van 
perceel Ginneken H 1126, van het zuidoostelijk 
grenspunt van dit perceel af naar het noord
oostelijk grenspunt van het perceel Ginneken 
H 1128, langs de oostel.:ijke grenzen van de 
perceelen Ginneken H 1128, 103/i, 1013, 1014, 
1015, de noordgrens van het perceel Ginneken 
H 1525, de westgrenzen der perceelen Ginneken 
H 1524 en 1525, in het verlengde dezer laatste 
grenzen dwars over de Boschlaan, langs de 
zuidgrens van het perceel Ginneken H 1370 naar 
de as van den weg van Overaa en verder noord
en oostwaarts lanzs de gemeentegrens tusschen 
Princenhage en Ginneken en Bavel tot aan het 
noordelijk grenspunt van het perceel Ginneken 
H 1303: 

3°. het gedeelte der gemeente Princenhage, 
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begrensd door de lijnen, getrokken als volgt : 
Van het punt in de rivier de Mark, waar de 

gemeentegrens tusschen Princenhage en Teie
ringen de zuidgrens der gemeente Breda ont
moet, zuidwaarts langs eerstgenoemde grens 
en vervolgens langs de grens tusschen de ge
meenten Princenhage en Ginneken en Bavel tot 
aan het verlengde dN noordgrens van het 
perceel Princenhag, K 728, langs voormeld 
verlengde en de noordgrenzen der perceelen 
Princenhage K 728, (dwars over de Zaanmark), 
32, 604, langs de noordoostgrenzen der percee
len, Princenhage K 650, 553, 552, 720, 661 tot 
aan de rivier de Aa of Weerijs, noordwaarts 
langs de dallijn dezer rivier tot, de noordooste
lijke grens van het perceel Princenhage I 2032, 
langs deze grens, van het noordwestelijk grens
punt van laatstgenoemd perceel af naar het 
zuidoostelijk grenspunt van het perceel Prin
cenhage I 1958, westwaarts langs de zuidelijke 
grenzen van de perceelen Princenhage I 1958 
en 156, noordwestwaarts langs de westelijke 
grenzen van de perceelen Princenhage I 156 en 
1374, van het noordwestelijk grenspunt van 
dit perceel naar het meest zuidelijk grenspunt 
van het perceel Princenhage H 2064, langs de 
noordgrens van het perceel Princenhage H 
1924, noordwaarts langs de oostelijke grens 
van het perceel Princenhage H 360 en verder 
noordwestwaarts langs de noordoostelijke grens 
van dit )?erceel, noordoostwaarts langs de 
zuidoostelijke grenzen van de perceelen Prin
cenhage H 358, 357, westwaarts langs de noor
delijke grenzen der perceelen Princenhage 
H 357, 356, 355, 354, 1304, 1303, 351, van het 
noordwestel\jk grenspunt van dit perceel af 
naar het zuidwestelijk greµspunt van het per
ceel Princenhage H 408, noordwaarts langs de 
westelijke grenzen van dit perceel en de per
ceelen Princenhage H 1890, 415, 1623, 1672, 
1671, dwars over de Leursche Baan, noordwaarts 
langs de westelijke grenzen der perceelen Pr·in
cenhage H 424, 425, 1789, 1788, oostwaarts 
langs de noordelijke grenzen der perceelen 
Princenhage H 1788, 428a, 429, 437, in ongeveer 
noordoostelijke richting langs de west- en de 
noordgrens van het perceel Princenhage H 
2636, de noordwestgrenzen der perceelen 
Prirwenhage H 2632, 1491, 1490, in oostelijke 
richting langs de zuidgrens van het perceel 
Princenhage H 993, langs de westgrenzen der 
perceelen Princenhage H 1128 en 2412, de gren
zen tusschen de perceelen Princenhage H 1276, 
1277, 1278 eenerzijds en de Emmerstraat ander
zijds, noordwaarts langs de westzijde . der 
Leegstraat tot aan het noordwestelijl;<:ste 
grenspunt van het perceel Princenhage H 1250, 
van dit punt naar het noordoostelijk grenspunt 
van het perceel Princenhage H 12, verder west
waarts langs de noordelijke grens van dit 
perceel, de zuidelijke en zuidwestelijke grenzen 
van den westelijk daarvan Eggenden water
loop, de noordelijke grenzen der perceelen 
Princenhage H 9, 8, 1157, 6, 1480, dwars over 
den waterloo)?, langs de grenzen tusschen de 
perceelen Princenhage G 662, 663, 391, 390, 
833, 832 en 376 eenerzijds en Princenhage 
G 664, 665, 881, 402, 403, 404, 884, 886 ander
zijds, noordoostwaarts langs de noordelijke 
grens van het perceel Princenhage G 376 en 
het verlengde daarvan tot aan de westgrens 
van het perceel Princenhage G 878, noordwaarts 

langs de westelijke grens van dit perceel, 
oostwaarts langs de noordelijke grenzen der 
perceelen Princenhage G 878, 195, 520, 165, 
164 en in het verlengde van deze laatste grens 
tot aan de gemeentegrens tusschen Princenhage 
en Teteringen, zuidwaarts langs deze grens en 
daarna langs de gemeentegrens tusschen Prin
cenhage en Breda tot aan haar zuidelijk ontmoe
tin~spunt met de grens tusschen de gemeenten 
Princenhage en T eteringen. 

2. l. D e bezittingen van de gemeenten 
Teteringen, Ginneken en Bavel en Princenhage, 
gelegen in een der volgens artikel 1 af te schei
den gebieden, gaan op de gemeente Breda over, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Zulks geschiedt eveneens ten aanzien 
van uit wet of uit overeenkomst voortspruiten
de lasten, rechten en verplichtingen der ge
meenten Teieringen, Ginneken en Bavel en 
Princenhage, betrekking hebbende op het 
vorenbedoelde gebied. 

3. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers noodig mocht zijn, zal die ge
schieden krachtens deze wet . 

4. Indien de Raad der betrokken gemeente 
daartoe aaµ Gedeputeerde Staten van Noord
brabant het verzoek doet, keert de gemeente 
Breda aan de gemeenten Teieringen, Ginneken 
en Bavel en Princenhage eene schadeloosstel
ling uit: 

a. wegens den overgang van bezittingen en 
rechten ingevol~e het eerste lid en het tweede 
lid van dit artikel ; 

b. voor zoover de verkleinde gemeente 
geldelijk nadeel lijdt in de uitkomst van haar 
distributiebedrijf voor de levering van gas of 
electriciteit en door uitvoering van werken 
voor dat bedrijf noodzakelijk geworden door de 
verkleining van haar gebied. 

5. H et verzoek moet worden gedaan vóór 
1 Augustus 1927 voor zooveel betreft de schade
vergoeding bedoeld onder letter a van het 
vorig lid. Voor die, bedoeld onder letter b van 
dat lid, moet het verzoek gedaan worden 
binneµ drie maanden nadat de levering door 
het distributiebedrijf voor het naar Breda 
overgegaan gebied is geëindigd. 

6. Het bedrag der schadeloosstelling en de 
wijze van betaling daarvan worden bepaald door 
Gedeputeerde Staten voornoemd, of in hooger 
beroep, door Ons. 

7. De schadeloosstelling wordt berekend 
onderscheidenlijk naar den toestand op 30 
April 1927, of naar den toestand op het t~jdstiP., 
waarop de levering door het distributiebedrijf 
is geëmdigd. 

8. Gedeputeerde Staten voornoemd be
handelen het verzoek naar de regelen voor het 
College geldende bij de beslissing van geschillen. 

9. De uitspraak wordt met redenen omkleed, 
medegedeeld aan den verzoeker, aan den Raad 
van Breda, zoomede aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw. De dag 
van verzending wordt op het stuk vermeld. 

10. Het beroep op Ons tegen de beslissing 
van Gedeputeerde Staten kan gedurende dertig 
vrije dagen na bedoelden dag van verzending 
worden ingesteld, zoowel door den verzoeker 
als door den Raad van Breda. Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw geeft 
van een ingesteld beroep kennis aan Gedepu-
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teerde Staten en aan het belanghebbend 
gemeentebestuur. 

ll. Onzfl beslissing wordt aan de belangheb
bende partijen medegedeeld en in de Neder
landsche Staatscourant opgenomen. 

3. De kosten der verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten of woningen, be
doeld in artikel 35a der wet van 27 April 1884 
(Staa!sblad n°. 96) komen, voor zoover zij 
tijdens de opneming daarin, woonplaats had
den op het ingevolge artikel 1 naar de gemeente 
Br~da overgaande gebied, van 1 Mei 1927 af 
voor rekening dier gemeente. 

4. 1. Alle kada~trale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens de artikelen 1 en 2 naar de gemeente 
Breda overgaat, worden aan die gemeente 
afgegeven. 

2. H et bestuur der gemeente Breda heeft 
het recht t e allen tijde kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der gemeenten, van welke de 
afscheiding heeft plaats gehad, en van de zich 
in die archieven bevindende stukken afschriften 
of uittreksels op kosten zijner gemeente t e 
vorderen. 

5. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
de Raden der vergroote gemeente Breda en 
der verkleinde gemeenten T eteringen, Ginneken 
en Bavel en Princenhage geschieden op de 
dagen door Gedeputeerde Staten van Noord
brabant te bepalen. 

2. De candidaatstelling in die gemeenten 
heeft plaats uiterlijk op den 7den Juni 1927. Tot 
deelneming aan deze verlriezing zijn bevoegd 
de personen, voorkomende op de volgens 
artikel 6 dezer wet geldende lijsten van kiezers 
voor den gemeenteraad. 

3. Gedeputeerde Staten, den op 1 Mei 
1927 bestaanden Raad van Breda gehoord, 
r egelen vóór 1 Juni 1927 de verdeeling van deze 
vergroote gemeente in kieskringen. . 

4. De op 1 Mei 1927 bestaande Raad van 
Breda stelt vóór 1 Juni 1927 bij plaatselijke 
verordening de verdeeling der vergroote ge
meente in stemdistricten vast. 

5. De op 1 Mei 1927 bestaande Raden van 
de gemeenten Breda, T eteringen, Ginneken en 
Bavel en Princ.enhage benoemen de hoofdstem
bureaux en (of) stembureaux voor deze ver
kiezing en onderzoeken de geloofsbrieven der 
leden van de nieuw gekozen R aden vóór den 
15den Augustus 1927. 

6. De nieuw gekozen raden houden hunne 
eerste verga.dering op den eerst en Dinsdag in 
September 1927. · 

7. De leden van deze Raden en de door deze 
Raden t e kiezen wethouders hebben zitt ing 
tot den eerst en Dinsdag van September 1931. 

8. Terzake van candidaatstelling krachtens 
artikel 7 der Gemeentewet, op den tweeden 
Dinsdag <l er maand April 1927 in de gemeenten 
Breda, T eteringen, Ginneken en Bavel en 
Princenhage, geschiedt geen stemming, terwijl 
de candidaatstelling geacht wordt niet te 
hebben plaats gehad. 

6: 1. Burgemeester en Wethouders van 
elke der verkleinde gemeenten zenden vóór 
1 Juni 1927 aan Burgemeester en ·w ethouders 
der gemeente Breda voor zoover de betrokken 
personen 1 F ebruari 1927 gevestigd waren op 
het overgaand gebied, een uittreksel uit de 

ingaande 15 Mei 1927 van kracht zijnde kiezers
lijst. De na.men der op die uittreksels voor
komende personen worden afgevoerd van de 
kiezerslijsten, waarop ' zij voorkwamen. 

2. De uittreksels, bedoeld in het eerste lid, 
worden aan de ingaande 15 Mei 1927 van 
kracht zijnde kiezerslijst der gemeente Breda 
t.oegevoegd en vormen daarmede Mn geheel. 

3. De ingezetenen, gevestigd op grondge
bied, dat ingevolge artikel 1 naar Breda over
gaat, worden t en aanzien van de kiezerslij st en 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den ge
meenteraad, van 1 Mei 1927 af, als ingezetenen 
van Breda beschouwd. 

4. De kiezerslijst der vergroote gemeente 
Breda wordt, voor zooveel noodig, door het 
bestuur dier gemeenten aangevuld met de 
vermelding van de plaats der woning van 
eiken kiezer op den eersten F ebruari van het 
jaar der vaststelling en met- de vermelding van 
het nummer van het st emdistrict, waartoe hij 
volgens de plaatselijke verordening, bedoeld 
in artikel 5, vierde lid, behoort. 

7. 1. Boven de in artikel 2 bedoelde 
schadeloosst elling keert de ~emeente Breda aan 
elke der gemeenten Teteringen, Ginneken en 
Bavel en Princenhage jaarlijks, ingaande 1 Mei 
1927, eene schadeloosstelling tot een afl.oopend 
bedrag uit, voor zoover t en aanzien van het 
afgestaan gebied, het verlies aan andere in- 
komsten de vermindering van andere uitgaven, 
dan die onderscheidenlijk bedoeld in artikel 2, 
vermoedelijk met f 500 of meer per jaar zal 
overtreffen, berekend naar die inkomsten en 
uitgaven over 1926. 

2. Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
bepalen voor elke der verkleinde gemeenten, 
haar bestuur en dat der gemeente Breda 
gehoord, onder Onze goedkeuring : 

a. met cijfers toegelicht, of er vermoede~jk 
een saldo verlie$, als bedoeld in het eerste lid, 
zal worden geleden, afgerond op het naastbij 
gelegen veelvoud van f 100, welk afgerond 
bedrag tot grondslag strekt van de schadeloos
stelling; 

b. of er mitsdien schadeloosstelling door de 
gemeente Breda is uit te keeren, alsmede 
gedurende welken termijn en tot welk bedrag 
de uitkeering jaarlijks zal geschieden . 

3. Voor elk der kalenderjaren van den 
vastgestelden termijn wordt bedoelde grondslag 
telkenjare verminderd met een zooveelst e deel, 
als het aantal jaren van den t ermijn der scha
deloosstelling beloopt. 

8. , 1. De opbrengst van de opcenten op de 
grondbelasting, over het loopende belasting
jaar geheven terzake van de eigendommen, 
die gelegen waren op het aan Breda toegevoegde 
grondgebied der gemeenten Teteringen, Ginneken 
en Bavel en Princenhage, wordt over acht 
maanden aan Breda uitgekeerd. 

2. De opbrengst van de opcenten op de 
personeele belasting over het loopende belas
tingjaar geheven op aanslagen van hen, die 
aangeslagen zijn in het aan Breda toegevoegde 
grondgebied der gemeenten T eteringen, Ginne
ken en B avel en Princenhage, wordt over acht 
maanden aan Breda uitgekeerd. 

9. 1. Voor de vaststelling van de som, 
door het Rijk ingevolge de wet van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 156), sedert gewijzigd, 
aan elke der gemeenten, wier gebied volgens 
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artikel 1 wordt gewijzigd, uit t e keeren, geldt 
van 1 Mei 1927 af als grondslag het bedrag, 
voor iederen inwoner door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant onder Onze goedkeuring te 
bepalen. 

2. De ingevolge het eerste lid t e geven uit
keering daalt voor elke der verkleinde gemeen
ten niet beneden het bedrag, hetwelk verkregen 
wordt door de som, welke iedere dier gemeenten 
krachtens de artikelen 1 tot en met 9 der in het 
eerste lid bedoelde wet over het jaar 1926 heeft 
genoten, te deelen door het aantal inwoners op 
1 Januari 1926 en t e vermenigvuldigen met het 
getal inwoners dat na den overgang van grond
gebied op 1 Mei 1927 in de gemeente over
blijft. 

10. 1. Tot 1 Mei 1937 is de bepa ling van 
artikel 1, tweede lid, der Drankwet, voor 
zooveel betreft den verkoop in eene voor het 
publiek toegankelijke looaliteit, uitgezonderd 
die in een logement alleen aan logeergasten, 
niet van toepassing op het naar de gemeente 
Breda overgaap.de gebied , voor zoover op dit 
gebied gemelde wetsbepaling op 30 April 1927 
niet van kracht is. 

2. Zij, die op 30 April 1927 voorkomen op 
de lijst en, bedoeld in artikel 13 der Drankwet, 
voor de gemeente T eteringen, voor de gemeente 
Ginneken en Bavel of voor de gemeente Princen
hage, en op dien datum. wonen op het naar 
Breda overgaande deel onderscheidenlijk van 
deze ~emeenten, worden overgefchreven op de 
lijst oer gemeente Breda. 

3. Bij de overschrijving volgens het. tweede 
lid op de lijst voor de gemeente Breda geschiedt 
de inschrijving in volgorde van de dagen, 
waarop de verzoeken om vergllill).ing van de 
reeds ingeschrevenen en van de over t e schrijven 
personen bij de betrokken gemeentebesturen 
mkwamen; voor zoover verzoeken op denzelf
den dag inkwamen, gaat de in leeftijd oudere 
voor ; bij gelijken ouderdom beslist het lot. 

4. Ten aanzien van eene akte van vergun
ning tot verkoop van st erken drank in het 
klein, geldende voor eene localiteit in een huis, 
gelegen in een volgens deze wet naar de ge
meente Breda overgaand gebied, kan vermel
ding van eene localiteit in een ander huis, als 
bedoeld bij artikel 25, eerst e en tweede lid der 
Drankwet, tot 1 Mei 1937 slechts plaats vin
den, indien de vergunning wordt overgebracht 
naar eene localiteit in een huis, dat vóór de 
grenswijziging tot dezelfde gemeente behoorde 
als het eerstbedoelde huis. · 

5. Elk der R aden van de gemeenten Ginne
ken en Bavel en Princenhage neemt vóór 1 Au
gustus 1927 eene beslissing, het zij dat voor 
vergunningen in zijne gemeente zal gelden 
het wettelijk maximum overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 4, lid 1, der Drankwet, met 
vervallenverklaring van het voor die gemeente 
vastgesteld verlaagd maximum dier vergun
ningen, hetzij dat hij vóór dien datum bij Ons 
een voorstel indient als bedoeld in artikel 4, 
lid 2, 1 °. der Drankwet, met dien verstande 
dat het door Ons op dat voorstel verlaagd 
maximum slechts zal gelden tot 31 December 
1930. Tot den dag, waarop het besluit van den 
Raad, of van Ons als bovenbedoeld, in werking 
treedt , wordt in de gemeenten Ginneken en 
B avel en Princenhage geen nieuwe vergunning 
verleend. 

11. 1. Aan de vaste ambtenaren van eene 
der verkleinde gemeenten, die t engevolge van 
deze wet worden ontslagen, en bij ingang van 
dat ontslag den pensioengerechtigden leeftijd 
nog niet hebben bereikt. wordt t en laste der 
gemeente Breda een wachtgeld verleend uiter
l ij k tot 1 Mei 1937 dan wel tot het tijdstip, 
waarop hunne pensioengerechtigdheid intreedt ; 
dit laat ste, indien zij op 1 Mei 1927 den leeftijd 
van vijftig jaar bereikt hebben. 

2. H et wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde, of de som der 
wedden, welke zij in hunne opgeheven betrek
king of betrekkingen laatstelijk vóór 1 Mei 
1927 hebben genoten, en wel voor hen, wier 
wedde door of vanwege het bestuur van eene 
der verkleinde gemeenten werd geregeld, vol
gens de op 1 Mei 1926 geldende wedderegeling. 
Onder wedde wordt verstaan de bezoldiging 
per jaar, verhoogd met genoten kindertoeslag, 
met dien verstande, dat het wachtgeld ver
minderd wordt op gelijke wijze, als de kinder
t oeslag zou afnemen , indien de betrokkenen in 
dienst zouden zijn gebleven . 

3. Het wachtgeld wordt genoten, t,otdat de 
personen, bedoeld in lid 1, eene financieel 
gelijkwaardige andere openbare ambtelijke 
betrekking zullen hebben aanvaard, met dien 
verstande, dat bij aanvaarding van eene 
minder bezoldigde betrekking het wachtgeld 
met het bedrag van die bezoldiging zal worden 
verminderd. 

4. Verhooging v an bezoldiging, waarin 
begrepen toekenning van eene toelage of van 
emolumenten, verkre~en na aanvaarding van 
eene betrekking, als m het vorig lid bedoeld, 
in de vergroote gemeente, strekt niet tot ver
mindering of opheffing van het wachtgeld. 

5. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het eerst e lid uiterlijk eincligt, 
van de betrekking, welke tot onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
leidde, wordt dit laatst e geheel of gedeeltelijk 
tot het t e voren genoten bedrag toegekend, 
t enzij Gedeputeerde Staten van Noordhrabant, 
den belanghebbende of diens gemachtigde ge
hoord , althans bel}.oorlijk opgeroepen, verkla
ren, dat het verlies hot gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, niet gegrond op 
deugdelijke redenen. 

6. Gelijk gevolg als aan de aanvaarding 
van eene betrekking, zal zijn verbonden aan 
eene benoeming t ot eene financieel gelijkwaardi
ge openbare ambtelijke betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, t enzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Stat en van 
Noordbrabant den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard. 

7. Onder financieel gelijkwaardige betrek
king wordt verst aan eene betrekking of ver
eeni~ing van betrekkingen, welke den het.rok
ken ambtenaar eene minst ens gelijke bezoldi
ging en soortgelijke positie oplevert als hij in 
zijne opgeheven betrekking of betrekkingen 
te zamen in dienst der verkleinde gemeente 
of gemeenten laatstelijk vóór 1 Mei 1927 genoot 
krachtens de wedderegeling, bedoeld in het 
t weede lid van dit artikel. 

8. H et totàal aan wachtgelden, waarop een 
gewezen ambtenaar aanspraak heeft , kan niet 
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de som overtreffen, welke laatstelijk wegens 
openbare ambtelijke betrekking aan wachtgeld 
en bezoldiging door den betrokken ambtenaar 
werd genoten. H et wachtgeldbedrag, waarvan 
aldus eene gemeente zoude worden ontlast, 
komt in de verhouding, door Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant te bepalen, ten 
voordeele van elke der betrokken gemeen
ten. 

9. De tijd, die krachtens deze wet op wacht
geld wordt doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), sedert gewijzigd, aangemerkt. 

10. Hoofden en onderwijzers van openbare 
scholen hebben voor eenmaal de keuze om 
aanspraak te maken op het verkrijgen van 
wachtgeld, hetzij volgens deze wet, hetzij vol
gens artikel 51 der Lager-onderwijswet 1920, 
sedert gewijzigd. 

11. D e burgem eesters, secretarissen en 
ontvangers, die op 1 Mei l 927 in dienst van de 
verkleinde gemeenten zijn, ontvangen, zoolang 
zij die betrekking bekleeden, telken jare eene 
vergoeding ten bedrage van hetgeen hunne 
jaarwedde minder beloopt, dan zij krachtens 
de op gemeld tijdstip geldende of later gewij
zigde regeling bij ongewijzigd voortbestaan 
van hunne gemeenten zouden hebben verkre
gen. Die vergoedingen komen ten laste van de 
betrokken gemeenten, doch worden aan deze 
door de gemeente Breda teruggegeven. 

12. De tegenwoordige burgemeester van 
Teteringen behoudt het recht, zoolang hij dit 
ambt bekleedt, onder de thans geldende voor
waarden te wonen in de voor hem bestemde 
ambtswoning, tenzij de gemeente Teteringen 
hem eene ook naar het oordeel van Gedeputee'r
de Staten van Noordbrabant passende woning 
binnen de grenzen der gemeente T eteringen 
t egen voor hem niet meer bezwarende voor
waarden beschikbaar stelt. 

13. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, Burgemeest er en Wethouders 
van Breda benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, althans behoorlijk 
opgeroepen, beslist door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant. . 

14. Ten aanzien van het in dit artikel be
paalde omtrent wachtgeld, worden mede ge
acht in vasten dienst te zijn de ambtenaren 
in tijdelijken dienst, die een niet wezenlijk onder
broken diensttijd als zoodanig van ten minste 
tien jaren hebben vervuld, tenzij zij belast zijn 
met werkzaamhedep, die een tijdelijk karakter 
dragen. 

15. Voor de ambtenaren van de verkleinde 
gemeenten wordt bij benoeming in de gemeente 
Breda voor de regeling van hunne wedde, de 
diensttijd in aanmerking genomen, in gelijke 
betrekking in de verkleinde gemeente ver
vuld. 

12. 1. Waar in wetten of wettelijke voor
schriften de benaming Breda, Teteringen, Gin
neken en Bavel of Primenhage voorkomt, 
zullen met ingang van 1 Mei 1927 daaronder 
verstaan worden de gemeenten, zooals zij bij 
deze wet zijn gewijzigd. 

2. In de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet 
van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), tot rege
ling der personeele belasting, worden de volgen
de wijzigingen aangebracht : 

a. in de 6de klasse vervalt "PriMenhage 

(nabij Breda)"; en in de 9de klasse vervallen 
,,Ginneken en Bavel (overig deel)" en "'J!,.te
ringen (overig deel)"; 

b. in de 6de klasse wordt in de plaats van 
"Teteringen (Terheijdensche hoek, Zandberg 
en Teteringschedijk)" gelezen : ,,T eteringen 
(Teteringschedijk)" ; in de 7de klasse wordt in 
de plaats van "Ginneken en Bavel (kom Ginne
ken)" gelezen: ,,Ginnelcen en Bavel (omgeving 
Bouvigne}", en in de plaats van "Princenhage 
(kom en nab~j Ginneken)," ,,Princenhage (kom 
en nabij Breda)" en wordt in de 8ste klasse 
"Teteringen (dorp)" vervangen door "Teteringen 
(overig deel)"; 

c. in de 5de klasse wordt tusschen "Breda en 
T ilburg (stad)" ingevoegd: ,.Ginneken en Bavel 
(omgeving Baronielaan)"; in de 6de klasse 
wordt tusschen "Eindhoven" en "Halsteren 
(nabij Bergen op Zoom)" ingevoegd: ,,Ginneken 
en B avel (kom Ginneken en omgeving Tetering
schedijk)", terwij l in de 8ste klasse tusschen 
,,Gestel en Blaarthem (Kerkstraat en omgeving)" 
en "Goirle (kom)" wordt ingelascht : ,,Ginneken 
en Bavel (overig deel)". 

3. In afwijking van artikel 3, tweede lid, 
der Gemeentewet, geldt tot aan de bekendma
king van de uitkomst van de eerstvolgende 
volkst elling voor de toepassing van artikel 4 
dier wet in de gemeenten Breda, T eteringen, 
Ginneken en Bavel en Princenhage het getal 
inwoners, dat op l llfei 1927 volgens de bevol
kingsregisters aanwezig is. 

4. Gedeputeerde Staten van N oordbra
bant bepalen, de betrokken gemeentebesturen 
gehoord, vóór 1 Juni 1927 volgens het vorig 
lid het getal inwoners van elke gemeente. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang _ 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2 t sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 22 April 1927). 

21 April 1927. WET tot opheffing van het 
Bouwfonds voor de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen. S. 8 . 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot opheffing 
van het Bouwfonds voor de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
van Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het "Bouwfonds voor de Departe

menten van BinnenlandscheZakenen Landbouw 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" 
wordt, te beginnen met het dienstjaar 1927, 
opgeheven. 

2. De wet van 13 Juli 1914 (Staatsbla.d 
n°. 325), zooals die wet is ge,vijzigd bij de wet 
van 21 Februari i919 (Staatsblad n°. 48), 
vervalt. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 Januari 1927, met dien 
verstànde, dat artikel 2 der in het voorgaand 
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artikel genoemde wet van kracht blijft met 
betrekking tot de rekeningen van ontvangsten 
en uitgaven van voornoemd fonds over de 
dienstjaren 1925 en 1926. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten April 
1927. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

D e .~inister uan Onderwijs, JCunsten en 
Wetenschappen, 

WASZINK. 
De Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 5 Mei 1927). 

21 April 1927. WET tot beschikbaarstelling van 
een renteloos voorschot uit 's Rijks kas ten 
behoeve van de 1':. V. Zeeuwsch-Vlaitmsche 
Waterleiding Maatschappij, gevestigd te 
Terneuzen. S. 89. 

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

dat het wenschelijk is een renteloos voorschot 
uit 's Rijks kas beschikbaar te stellen ten 
behoeve van de N. V. Zeeuwsch-Vlaam sche 
Waterleiding M.aatschappij, gevestigd t e T er
meuzen ten einde voor de gemeenten-aandeel
houdst,;rs der maatschappij het risico, aan de 
exploitatie van dit bedrijf verbonden, te ver
lichten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ; 
Art,. 1. Uit 's Rijks kas wordt onder door 

Ons te stellen voorwaarden een renteloos 
voorschot beschikbaar gesteld ten behoeve van 
de N. V. Zeeuwsch-Vlaamscbe Waterleiding 
Maatschappij en wel tot een bedrag van drie
vijfde deel van het ingevolge de statuten ge
vormde reservefonds en van ten: hoogste 
f 300,000. 

2. Voornoeu.vl.e maatschappij zal dit voor, 
schot alleen mogen gebruiken tot dekking van 
de uitgaven, die volgens de statuten van 
de maatschappij moeten worden gedragen door 
het reservefonds. 

3. Het voorschot wordt uito-ekeerd, wanneer 
het reservefonds is uitgeput°; de uitkeering 
geschiedt in gedeelten, zoo dikwijls daaraan 
behoefte bestaat. 

Het tijdstip der uitbetaling en de grootte 
van het uit te keeren bedrag worden telkenmale 
door Ons bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten 

.April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 9 Mei 1927). 

2 l April l 927. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Staat~begrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 90. 

D e begrooting wordt vastgesteld op f 70,617,804. 

1927 

21 April 1927. WET tot regeling van de 
bereiding en het in het verkeer brengen 
van sera en vaccins best emd voor gebruik 
bij den mensch. S. \Jl. 

Bijl. Hand. 2° l{a,ner 1926/1927 n°. 183 1-8. 
Hand. id. 1926/1927, bladz. 1704-1709. 
Hand. Je l{a,n°r 1926/1927, bladz. 652, 695. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te wet en: 
Alzoo ·wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, voorschriften vast te 
stellen nopens sera en vaccins, bestemd voor 
gebruik bij d en m e_nsch; 

Zoo is het, dat W\] , den Raad van State, enz. 
.Art. 1. Deze wet verstaat onder "Onzen 

Minister" den Minist er, belast met de uitvoe-
ring dezer wet. . 

2. 1. H et is verboden sera en vaccms, be
st emd voor o-ebruik bij den mensch, t e bereiden 
zonder sch~iftelijke vergunning van Onzen 
Minister. 

2. Onze Minister kan de vergunning, bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, slechts weigeren in het 
belano- der volksgezondheid. Het besluit tot 
weige~ing der vergunning bevat de gronden, 
waarop het steunt. 

3. Een krachtens dit artikel verleende v_er
gunning is steeds herroepbaar ; de herroepmg 
geschiedt uits~_uitend in het belang van de_ v_olks
gezondheid b1J een besluit van Onzen l\Inuster, 
welk besluit de gronden bevat, waarop het 
steunt. 

4. .Alvorens t e beslissen omtrent een aan
vrage tot het verkrijgen _van bedoelde vergun
nino- of omtrent herroepmg van een verl~ende 
vergunnino- wint. Onze Minister het advies m 
van den Gezondheidsraad. 

5. Indien de beslissing van Onzen Minister 
van het advies afwijkt, wordt zij in de Neder
landsche Staatscourant geplaatst, met het a_dv:ies 
van de commissie. Een afw\jkende beshssmg 
bevat de gronden, waarnp zii steunt. . . 

6. Tegen de beslissmg van Onzen Min1s~er 
staat gedurende 30 dagen na dagteekenmg 
daarvan bij Ons beroep open. 

7. Wïj behouden Ons voor te bepalen, welke 
stoffen voor de toepassing van deze wet ':'.Is 
sera en vaccins beschouwd of daarmede gehJk 
gesteld worden. . 

3. Wij kunnen ten aan~1en" van sera en 
vaccins, bestemd voor gebrmk b1J den menseh, 
bij algemeenen maatregel van bestuur, gehoord 
den . Gezondheidsraad : 

1 o. regelen stellen voor de bereiding, de deug
delijkheid, de bewaring, het verv<;>er en de 
afleverino- van en het toezicht op die stoffen; 

20. de~ invoer verbieden of slechts voor
waardelijk toestaan. 

4. Kosten van onderzoek en toezicht ten 
behoeve van de naleving van de voorschriften, 
die Wij krachtens artikel 3 geven, worden ge
dragen door hen, die de in dat artikel bedoelde 
stoffen bereiden, afleveren of mvoeren, volgens 
regels, die Wij bij algemeenen maatregel van 
bestuur geven. 

5. 1. Op autovaccins is deze wet niet vav 
toepassing. . 

2. In bijzondere of spoedeischende gevallen 
kan Onze Minister ontheffing verleenen van 
eischen, krachtens deze wet gesteld. 

6. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn, behalve de in het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be-

15 
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last de ambtenaren van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid, die van de invoerrechten 
en accijnzen en die van Rijks- en gemeente
politie, 

7. 1. De in artikel 6 bedoelde personen zijn 
te allen tijde bevoegd de uitlevering te vorderen 
van al hetgeen redelijkerwijs vermoed kan 
worden gediend t e hebben of bestemd te zijn 

geweest tot het plegen van eene overtreding 
van een voorschrift, door Ons krachtens artikel 
3 gegeven, en in beslag te nemen alles, wat 
dienen kan tot bewijs der overtreding. 

2. Zij hebben t e allen tijde toegang : 
a. tot de voer- en vaart uigen, waarvan hun 

bekend is of redelijkerwijze door hen kan worden 
vermoed, dat daarmede in ar t ikel 3 bedoelde 
stoffen worden ingevoe rd of vervoe rd of zi ch 
bevinden; 

b. tot de plaatsen, waar de in artikel 3 be
doelde stoffen worden bereid, of waar rede
lijkerwijze vermoed kan worden, dat zij worden 
bereid. 

3. Wordt hun de toegang geweigerd , dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

4. In plaatsen, die t evens woningen zijn of 
alleen door een woning toegankelijk zijn, treden 
zij t egen den wil van den bewoner niet binnen 
dan op vertoon van een schriftelijken bijzon
deren last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. 

5. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan hem, in wiens 
woning is binnengetreden. in afschrift wordt 
medegedeeld. 

8. 1. Hij, die handelt in strijd met het be
paalde 'n a rt;kel 2 of met de voorschr'ften, door 
Ons krachtens a rt'kel 3 gegeven, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste du'zend gulden. 

2. De in beslag genomen stoffen worden ver
beurd verklaard en, zoo noodig, onbruikbaar 
gemaakt. 

3. De in lid 1 van dit artikel strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als overtre
dingen . 

4. Op die feiten zijn niet va11 toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

9. Indien een feit, bij a rt ikel 8 strafbaar ge
steld, wordt begaan door of vanwege een naam
looze vennootschap, een coöperatieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
of een stichting, wordt de strafvervolging in
gesteld en de straf uitgesproken tegen de leden 
van het bestuur. 

10. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den naam van "wet op sera en vaccins", 
met vermelding van den jaargan$. en het num
mer van het Staatsblad, waarin zij is geplaat st. 

2. Zij treedt in werking met ingang van een 
nader door Ons t e bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten 

April 1927. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 9 Mei 1927.) 

21 April 1927. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwen
ding der Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 92. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Ons besluit van 15 Mei 1926 

(St,aatsblad n°. 120) met ingang van 22 Mei 1927 
ophoudt van kracht t e zijn en dat nader buiten
gewone 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 llfinisters van 
Arbeid, B ande! en Nijverheid, van .Financiën 
en van ·w aterstaat van 7 Februari 1927, 
n°. 354H, Afd. Volksgezondheid ; 17 Fehruari 
1927, n°. 143, Afd. lnvoerrech ten ; 23 F ebruari 
1927, V. W., afd. Vervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 /S taatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), en op de wet 
van 26 Februari 1914 (St,aatsblad n°. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maar t 1927, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, H andel en Nijverheid, van Finan
ciën en van Waterstaat van 5 April 1927, 
no. 768H, Afdeeling Volksgezondheid, 9 April 
1927, no. 111, Afdeeling Invoerrechten en 
13 April 1927, V . D., Afdeeling 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 zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende 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 (St,aatsblad n°. 36). 
15 April 1886 (S taatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(S taatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (S taatsbla4 
no. 166), 21 Juni 1901 (S taatsblad n°. 157). 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (S taatsblad 
no. 165), 26 J uli 1918 (Staatsblad n°. 492) en 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uit treksels uit den t ekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op Aziatische cholera toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht, be
nevens uit den tekst van dit besluit worden 
·vanwege Onzen Mi nister van Arbeid, Handel en 
Nij verheid, zoodra deze dit noodig acht, aan de 
gemeentebesturen verzonden, t en 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 besluit, 
nauwkeurig en naar waarheid onverwijld te 
geven . 

3. Een ieder, die waarneemt, da t een persoon 
aan Aziatische cholera lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoeden da t hij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester of 
den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks
of gemeentepolit ie. · 
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Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij 
geëmployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, 
op grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen ver
moeden 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, afzonderirg en ontsmetting te 
doen toepassen en hen naar eene openbare 
inrichting 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 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 krachtens het 
eerste lid van dit artikel genomen maatregelen 
van afzondering, deswege schadeloosstelling ver
leent, wordt door den Staat aan de gemeente 
eene bijdrage verleend van vijftig ten honderd 
in de uitgaven voor die schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of ·van een 
geneeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig. waar een geval of een 
verdacht geval van Aziatische cholera voor
kwam, anders dan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriften, te verbieden . 

6. In spoedeischende gevallen zijn de bestuur
ders van Rijksinrichtingen, voor zoover de dienst 
in hunne inrichting het toelaat, verplicht, op 
verzoek van een burgemeester aan dezen onmid
dellijk t e doen toekomen of ten gebruike af te 
staan tot hunne inricht ing behoorend materieel, 
noodig voor behandeling, verpleging, afzonde
ring, 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 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 ,i,ldaar 
nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uitvoering 
van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij schrifte
lijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen aantoonen 
binnen de laatste vijf dagen niet in eene met 

Aziatisclie 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 ambte
naar van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. 

8. Irr 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 
(bohémiens), b. landverhuizers en personen, die 
bij troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten dan na geneeskundig onderzocht te 
zijn en zoo noodig na ontsmetting der kleederen 
en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerstè 
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, Ha!}del 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 Staatscourant geplaatst t en minste 
één dag, vóórdat 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 daar•oe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding ~ot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 10, 11 
en 12 van dit besluit. 

10. H et onderzoek valt steeds zooveel mogelijk 
samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskundige 
het meest doeltreffend wo~dt 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 spoor
weg- of tramstation, tevens met den chef daar
van: 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
•e 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 
rei• toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij , 
Nederland binnengekomen, geen ziektever-

15"' 
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sch,jnselen vertoonden, welke het bestaan van 
Aziatische cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwijld, me' 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 heef~, 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 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
13. 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 Aziatische cholera besmette landen, land
streken en plaatsen, dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde 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. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
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 gemeen
ten, langs de wegen en met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen •ot aanw:ijzing van bedoelde 
landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste éón dag vóórdat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepali~gen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 
w:ijzen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol eP 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 
N eder/,andsche Staatscourant ter algemeene 
kennis 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 F ebruari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze :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 ver voer plaaos heeft., is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabijzijnden ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's Rijks belastingen . 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegreren) worden aan geen 
enkele belemmering o o_ntsmetting onder
worpen . 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het b uitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aim
gehouden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en op 
de wijze, door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet. 

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 aan
gehouden 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, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 
20. De burgemeester van elke gren•gemeente, 

a,ls in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit is 
bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in ovnleg met- den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of met 
den krachtens artikel 9 aangewezen deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in de artikelen 
8 en 13 van dit besluit bedoelde personen, 
lijdende aan of verdacht van Aziatische cholera ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van dit 
besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen , bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 19 
van dit besluit; · 
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d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet- ' 
tingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen 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 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmploy
'eerden aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zoover 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
tens artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kundii:;c .heeft voorgeschreven ten aanzien van 
het onderzoek, de afzonderrng, de ontsmetving, 
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 t ram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in den 
trein of tram van voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11 , 12, 13, 18 
en 19 van dit besluit, komen ten laste van het 
Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen niet 
anders is bepaald, en die kosten niet ingevolge 
eenige andere wettelijke bepaling, t en 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 aanwjjzingen, die 
Onze .Minister van Arbeid. Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Sta,atstoezicht 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 geëmployeerden bij eene spoor- of t ram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 de•r 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. 

24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Financiën 
en van \Vaterstaat, tot wering van de besmetting 
van Aziatische cholera, toezicht, te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren; en zulks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 8 

tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit 
besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroo
men, rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne opva
renden door ef'n of meer geneeskundigen, die 
daartoe door Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant 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 Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente, genees
kundig toezicht te doen houden op de opva
renden van de in de gemeente vertoevende vaar
tuigen. De personen, waarop dit toezicht wordt 
uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan te 
onderwerpen. 

26. Onverminderd ar tikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 i\faart 1877 (Staats 
blad 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 blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaatregelen toe
gepast 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 st aande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de 
vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden 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 vrijst ellen, 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, gedt den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
t e nemen maatregelen, aan ~elk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen .Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
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De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk . 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens a rtikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vast
gesteld . 

29. H et schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van ge• 
meenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien dit 
tot ~een verdere maatregelen aanleiding geeft, 
hetzij, nadat aan de maatregelen naar aan
leiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarePden, die 
bij h t gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan Aziatische cholera, noch ver
schijnselen van die ziekte vertoonen, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige, terstond onbelemmerd aan den 
wal worden toegelaten. Vooraf heeft ont
smetting der kleederen en reiniging der personen 
ylaats, indien dit door den genee kundige noodig 
wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze dat het sch ip tot den verde
ren doortocht is toegelaten, en het verbod van 
gemeenschap met den wal is opgeheven, ent
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 va t te tellen 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, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de beves
tiging van een vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

31 . De burgemeester van elke gemeente, 
waario eene plaats ligt als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
Rijksko ten, 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 
uitvoering van de naar aanleiding van het ge
zondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen, en voorts voor de voortdurende aan
wezigheid van zuiver drinkwater en water voor 
hui houdelijke doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, i ndien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid 
bepaalde, zorgt de burgemeestn van elke 
gemeente. waarin eene plaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 
's Rijks kosten .voor de ver trekking van zuiver 
drinkwater en water voor huishoudelijke doel
einden aan de schippers der langa de plaats 
varende schepen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit besluit 
aangewezen geneeskundigen zijn toepassel~jk 
het eerste en derde lid van artikel 23 van dit 
besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte-

na.ar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit beh0even 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Aziatische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel de dienst het toelaat, 
verplicht, me~ a l de hun ten dien.•te staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
LOT BEPALINGEN. 

33. Onze in dit besluit genoemde :Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit godoogen of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit be. luit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één ja.ar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 Mei 
1927. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsb/,a,d zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 2lsten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister vo.n Waterstaat, H. v. D. VEOTE. 

(Uitgeg. 9 Mei 1927.) 

21 April 1927. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot af
wending van vlektyphus en tot wering 
zijner uitbreiding en gevolgen. . 93. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Ons besluit van 15 Mei 1926 

(Staatsblad n°. 121) met ingang van 22 Mei 1927 
ophoudt van kracht te zijn en dat nader buiten
gewone maatregelen noodzakelijk zijn tot af
wending van vlektyphus en tot wering zijner 
uitbreiding en gevolgen \v\lgens het voorkomen 
van vlektyphus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën en 
van Waterstaat van 7 Februari 1927, n°. 354 H, 
Afdeeling Volksgezondheid; 17 '.Februari 1927, 
n°. 143, Afdeeling Invoerrechten ; 23 Februari 
1927, La. W. Afdeeling Vervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staaisblad n°. 308); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1927, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onze .Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Finan-
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ciën en van Waterstaat van 5 April 1927, 
n°. 768 H, Afdeeling Volksgezondheid; 9 April 
1927, n°. 111, Afdeeling Invoerrechten; 13 April 
1927, La. D, AfdeeHng Vervoer en Mijnwezen; 

H ebben 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), ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Stoatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Sta,o.tsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 492) en 
27 November 191 9 (Staatsblad no, 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op vlektyphus toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den t.ekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid verzonden aan de besturen der gemeenten, 
waar dit noodig wordt geacht, ten einde in elk 
van die gemeenten te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem ver: 
langd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven, 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan vlektyphus lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hij door die ziekte is 
besmet, is verplicht daarvan onverwWd kennis 
te geven aan den burgemeester of den meest 
nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de pE"r
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, 
afzondering en ontsmetting - waaronder mede 
is begrepen het verdelgen van ongedierte -
te doen toepassen en hen naar eene openbare 
inrichting 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 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 krachtens het 
eerste lid van dit artikel genomen maatregelen 

van afzondering, deswege schadeloosstelling 
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 vlektypbus na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid of van een 
geneeskundige, huizen, woonwagens, keeten en 
v-tartuigen te doen reinigen en de inwoners 
tiidelijk daaruit en uit de in de nabijheid 
gelegen buizen en keeten t,e verwijderen, indien 
dit voor de reiniging noodig wordt geacht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een 
geneeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf. voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van vlektyphus voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de bestuur
ders van Rijksinricbtingen, voor zoover de 
dien t in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten ge
bruike af te staan tot hunne inrichting behoo
rend materieel, noodig voor behandeling, ver
pleging, afzondering, ontsmetting of vervoer van 
lijders aan vlektyphus of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting of voor vervoer van be
smette of van besmetting verdachte 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 St,rafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en doet, 
voor zoover hem dit noodig voorkomt,toezicht 
houden op deze inrichtingen en op de aldaar 
nachtverblijfboudende reizigers, zoomede op 
woonwagens en woonschepen en op de daarin 
verblijfhoudende personen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskûndige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit art,ikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze verplicht dien 
o-eneeskundige bjj hen te ontvangen en hem 
~lle verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen. 

De burgemeester doet va,n hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlektyphus of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigst e mededeeling aan den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van: het toezicht op landverhuizers en der
gelijken. 

9. l n 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 
(bohémiens), h. landverhuizers en personen, die 
bij troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
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toegelaten dan na geneeskundig onderz'.lcl:tt te 
z~jn en , zoo nocidig. na ontsmetting der kleederen 
en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden nieu toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en N"ijver
heid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van ,vaters~aat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b. van het 
eerste lid var 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 aanw1jzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en treinen, worden in de 
Nederlandsche Staatscourant geplaatst tenminste 
één dag, v'oordat zij in werking treden. 

10. Het ondBrzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die da'trtoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid me+ toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding tot wederop
zeggens wordt ,i,angewezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen l l, 12 en 13 van 
dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskundige, 
met inachtnemino- van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 24, het meest doeltreffend 
wordt geoordeeld. 

Deze t reedt omtrent het onderzoek in over
leg 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 
daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektypbus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aan
getast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, mogen niet worden aan
gehouden, maar worden terstond tot voort
zetting van hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, welke het bestaan van vlek
typhus deden vermoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektypbus te 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 te wijzen inrichting voor ver
pleging van lijders aan besmettelijke ziekten en 
daar ,i,fgezonderd en verpleegd. 

U ede worden maatregelen van afzondering en 
ontsmetting genomen, indien de geneeskundige 
dit noodig oordeelt, ten opzichte van personen, 

die verschijnselen vertoonen , welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte zijn aangetast of 
de besmetting op anderen kunnen overbrengen 
of behept zijn met ongedierte of daarvan ver
dacht . 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 'sRijks kosten vervoerd 
of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na ont
smetting. 

§ 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 vlektyphus besmette landen, landstreken 
en plaatsen, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze i\finisters van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze i\finisters van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van W atersta.at kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld in het le 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 t;ot aanwijzing van bedoelde 
landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de Nederla.ndsche Staats
courant geplaatst tenminste één dag voordat zij 
in werking treden . 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
15. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze i\finisters 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 voor besmet
ting vatbare voorwerpen, uit landen of plaatsen, 
mede door Onze genoemde J\finisters aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

16. Een ieder, die waarneemt;, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester of den meest nabij zijnden ambte
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, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is. 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
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der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n °. 134) toe pa.sselij k. 

17. Brieven en correspondentie, druk
werken, boeken, dagbladen, dien tstukken 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 aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin 
1\jders aan vlektyphus of personen, die ver
dacht worden aan vlektyphus te lijden of doen 
vermoeden, dat zij de ziekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, of waarin besmette of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voor
geschreven, worden ontsmet. 

19. Bagages en lijfgoederen van personen, als 
bedoeld in de artikelen 9 en 14, zijn onder
worpen a:1n 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 door den 
burgemeester op Rijkskost en aan de eigenaars 
nagezonden. 

20. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
worden be me~ te kunnen 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 genees
kundige: 

a .. voor de inrichting van een gelegenheid tot 
afzondering, ontsmetting en verpleging van de 
in de artikelen 9 en 14 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van vlek
typbus, zoomede van een gelegenheid tot- huis
vesting van gezonde verdachte personen en tot 
het reinigen van personen ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ontsmet
ting 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 behoorlijke verzorging van 
hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol 
doening aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt Onze 

Minister van Arbeid, 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 het personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, 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 JO van dit besluit aangewezen 
geneeskundige heeft voorgeschreven ten aanzien 
van het onderzoek, de afzondering, de ont
smetting, de behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in !l,rtikel 3, zijn 
conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte 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 tram 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 wettelijke bepaling, t en 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 wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven . 

Hii staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of &emeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en het 
overige personeel werkzaam bij eene spoor- of 
tramwegondernemtng met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding van vlektyphus. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daar,an, onver
minderd 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 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 to~ wering van de besmetting 
door vlektyphus, 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 gemeenten, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne 
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opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minist er van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst t en minste één dag vóórda t 
zij in werking treedt. 

• Onverminderd het bepaalde in de beide voor-
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen . De personen, waarop dit toezicht 
wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich daaraan 
te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 (S taats
blad n°. 36), wordt elk schip, varende langs of 
aankomende aan eene der in art ikel 26 va n dit 
besluit bedoelde gemeenten, onderworpen aan 
een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht m,et zijn schip de door 
den burgemee ter aan te wijzen ligplaats in t e 
nemen en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaartuigen te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarva n bevolen gezondheidsmaatregelen t oe
gepast 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 z'.lq~t met al de t e zijner beschik
king staande midaelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vragen, 
hem door of namens den met het gezondheids
onderzoek belast en geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beant woorden. 

28. De geneeskundige verricht, behoudens het 
bepaalde in artikel 23, lste lid, het gezondheids
onderzoek van het schip, va n de opva renden en 
van de lading of andere op het schip aanwezige 
goederen , op de wijze, clie hem, na overleg met 
den burgemeester, het meest doeltreffend 
voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijst ellen, indien de toestand van het schip 
of van de opvarenden hem t ot zoodanig onder
zoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen. aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg t e 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, H andel en 1jverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende 
kom.en ten laste van het Rijk. . 

30. H et schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht t oegela ten en het verbod van gemeen 
schap met den wal opgeheven, het zij n a afloop 
van het gezondheidsonderzoek, indien dit tot 
geen verdere maatregelen aanleiding geeft , 
h etzij, nadat aan de maatregelen , naar aan
leiding 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 vlektyphus, noch verschijn
selen van die ziekte vertoonen, noch doen ver
moeden dat zij de besmetting op anderen 
kunnen overbrengen , noch behept zijn met 
ongedierte of daarvan verdacht, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige t erstond zonder verdere belem• 
mering aan den wal worden toegelaten . Vooraf 
heeft ontsmetting der kleederen en reiniging 
der personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodis. wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doort-ocht is toegela ten en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belast en geneeskundige eene 
schrifteljjke verklaring volgens het model <loor 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en ijver
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, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Een 3 dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaat s kan t reden. 

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 overleg 
met den ambtenaar van het Staat stoezicht op 
de volksgezondheid of den krachtens eerst
genoemd ar t ikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en het materieel, dat de 
geneeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en da t noodig is voor de uitvoering 
van de naar aanleiding van het gezondheids
onderzoek voorgeschreven maatregelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit besluit 
aa ngewezen geneeskundigen zijn toepasselijk 
het eerste en derde lid van artikel 24 van dit 
beslui t . 

Zij st aan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies t er zijde, wanneer dezen dit behoeven bij 
de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van vlek
t yphus. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeent-e
polit ie zijn, voor zooveel hun diensi; het t oelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
z~n bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
gen·omen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijl s de omstancligheden dit gedoogen of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gekomen, te wijzigen of in t e trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is va n den 
a mbtenaar va n het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid wordt daaronder verstaan de 
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Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet brlast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

Waar in dit beslui t sprake is van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronder mede verstaan 
het verdelgen van ongedierte. 

36. Dit besluit , dat, t enzij het eerder wordt 
ingetrokken,, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 Mei 
1927. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, 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 2lsten April 1927. 
WILHELMI A. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De 1lfinister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H . v. n. VEGTE. 

(Uitgeg. 9 M ei 1927 .) 

21 April 1927. BESLUIT tot nadere vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 94. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Ons besluit van 15 Mei 

1926 (Staatsblad n°. 122) met ingang van 22 
Mei 1927 ophoudt van kracht t e zijn en dat 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreidin~ en gevolgen, wegens voorkomen 
van pest m het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 7 F ebruari 1927, n°. 
354H, Afd . Volksgezondheid; 17 Februari 1927, 
n°. 143, Afd. Invoerrechten; 23 Februari 1927, 
La . W. , Afd. Vervoer en mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
en op de wet van 26 Februa ri 1914 (Staatsblad 
n°. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1927, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 5 April 1927, 
n°. 768H, Afdeeling Volksgezondheid, 9 April 
1927, n°. 111, Afdeeling Invoerrechten, 13 
April 1927, La. D., Afdeeling Vervoer en Mijn
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doelt reffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134). gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (S!aatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 J ul_i 1899 (Staatsblad 

no. 166), 21 Juni 1901 (S taatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad no. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
no. 165), 26 Juli 1918 ( taatsblad n°. 492) en 
27 ovember 1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet , voor zoo
ver de bepalingen op pest toepasselijk zijn, 
en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver 
heid zoodra deze dit noodig acht, aan de 
gemeentebesturen verzonden, t en einde in elke 
gemeente t e worden aangeplakt. 

2. E en ieder is verplicht de inlichtingeq, 
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. E en 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
employeerden. 

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 kurmen 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 t e 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 t e onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naa r eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten ~evolge van krach
tens het eerste lid van dit a r t ikel 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 schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van menschen- of rattenpest 
na ingewonnen advies van den ambtenaar 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 nabij
heid gelegen huizen en keeten te verwijderen, 
indien dit voor de ontratting 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-

1 <lachte of voor het overbrengen van besmetting 
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vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van pest voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

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, 
verple~ing, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van liJders aan pest of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, wa.aronder de inrichting res
sorteert. 

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 aldaa r nachtverblijfhóudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneesku.ndige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen t er zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met 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, t en 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid . 

§ 1. 

HOOFDSTUK IL 

Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. 

9. In de aan de grens des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
H andel 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 der personen. 

Uitzonderin~en op het bepaa lde in het eerste 
lid worden m et toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften daaromtrent door 
Onze l',finisters van Arbeid, H andel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder 
b van het late lid van dit artikel, aan de 
landsgrenzen in Nederland slechts worden toe
gelaten 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 treinen worden 
in de Nederlandse/ie Staatscourant geplaatst ten 
minste één dag, vóórdat zij in werking treden. 

10. H et 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, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtne
ming 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 wijze, die door den genees
kundige het meest doeltreffend wordt geoor
deeld. 

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, t evens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis ku.nnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door On
zen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Ne
derland binnengekomen, geen ziekteverschijn
selen vertoonden, welke het bestaan van pest 
deden vermoeden. 

13. Personen, die door den $eneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeente, waarin het onder
zoek plaats heeft, volgens a rtikel 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 
vergoed. Behoeftigen 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 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 
t e wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze l',finisters aangewezen 
met pest besmette landen, landstreken en 
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plaat sen, dan na geneeskundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde 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. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nij
verheid, 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 be
doelde landen, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
15. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lij f- 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, bont
werk en andere voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen, uit landen of 
plaatsen, mede door Onze geuoemde Ministers 
aan t e wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot d\'l op 
17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet 
van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) goed
gekeurde internationale sanitaire overeenkomst, 
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
polit ie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvap in-, door- of vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) toepasselijk. 

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
komepde, worden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, waarin pest
lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest te lijden of waarin besmette of van besmet
ting 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. 

19. Bagages en lijfgoederen van rersonen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, z1Jn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde a rtikelen . 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit t er ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burgemees
ter nagezonden. 

20. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, t enzij 
zij, naar het oordeel van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, geacht kunnen wor
den besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 
21. De burgemeester van elke grensge

meente, als in artikel 9 en artikel 14 van d it 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 10 aangewezen 
deskundige : 

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 ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - van de in de 
artikelen 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 be
smetting verdacht ongedierte - of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiádelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onscha
delijk 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 gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid 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 van de maatregelen, welke de krach
t ens artikel 10 van dit besluit aangewezen 
geneeskundige heeft voorgeschreven ten aan
zien van het onderzoek, de afzondering, de 
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ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht 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 bin
nenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 9 en 14, hebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent de aanwezigheid in 
d en trein of tram van voor het overbrengen 
van 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, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden ~ebracht. 

24. De krachtens artil,.el 10 van dit besluit 
aangewezen geneesku,ndige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geëmployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd a rtikel 16 der wet van 4 December 
1872 {Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan 
den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
25. Onze Minister van Arbeid, H andel 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 plaat en, 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, 
H andel en Nijverheid, met toekenning van 
een door dezen t e bepalen vergoeding, tot 
wederopzeggin~ worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant 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, t en ko te 
van de gemeente geneeskundig toezicht te doen 
houden op de opvarenden van de in de ge
meente ve rtoevende vaartuigen. De personen, 
waarop dit toezicht . wordt uitgeoefend, zijn 
verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 {Staatsblad n°. 134), zooa ls 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. · 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan t e wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenscha;p 
met den wal of met andere vaartuigen te bliJ
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van ar tikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooa.ls 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 
naleving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid t e be
antwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeest er, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester ad vies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) vastgesteld. 

30. H et 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 laat
ste geval kunnen evenwel de opvarenden, die 
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bij het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan pest, noch verschijnselen van 
die ziekte te vertoonen, met toestemming van 
den met het onderzoek belasten geneeskundige, 
terstond onbelemmerd aan den wal worden 
toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting der klee
deren en reiniging der personen plaats, indien 
dit door den geneeskundige noodig wordt 
geoordeeld. 

31 . Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het ver
bod van gemeenschap met den wal is opge
heven, ontvangt de ~chipper van den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid vast te stellen en waaruit zal moe
ten b~jken van dep t.oestand van het schip, 
van dien der r pvare'l.den en van dien der 
lading of andere op het schip aanwezige goe
deren, benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergPlijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het, tweede lid va"l artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de bc
vestigiug van cene vroegere verklaring in elp, 
plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als :;n artikel 26 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambt,maar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel .,;)n het 
materieel, dat de geneeskundige vo r het ge
zondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoering van de naar aanleiding van 
het gezondheidsonderzoek voorgeëchreven 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 burgemees•er en elken am·o
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoeriog van wettelijke voorschriften 
betreffende de weriog of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun clienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoeriog van de ,foor bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

SLOTBEPALINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoe~d de door hen krachtens dit besluit 
genomen oeschikkingen 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 
wettelijke bepalingen betreffende beslliettelijke 
ziekten. 

311. Dit besluit, dat, t enzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende Mn jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1927. 

Onze Ministers van Arbeid, H andel en Nij
verheid, van Fioanciën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoeriog van dit besluit. dat 
in het Staafoblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 2l sten April 1927. 
wrLHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Niiverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De .Minister van Waterstaat, H . v. D . VEGTE. 

( Uitqeg. 9 MPi 1927). 

25 April 1927. BESLUIT, houdende regeling 
van pensioenaanspraken van Europeesche 
ambtenaren in dienst van provinciën en 
van als zelfstandige gemeenschappen aan
gewezen gedeelten van provinciën in Ne
derlandsch-l ndië, alsmede van de weduwen 
en weezen van die ambtenaren. S. 95. 

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

Koloniën van den 5den April 1927, 9de Afd., 
Onderafdeeling AB., n°. 33 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Apri l 1927, n°. 15); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 22 April 1927, 9de 
Afdeeling, Onderafdeeling AB., n°. 32; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in af
wachting van eene nadere regeling omtrent 
het verleenen van pensioenen aan Europeesche 
ambtenaren in dienst van provinciën en van 
als zelfstandige gemeenschappen aangewezen 
gedeelten van provinciën in Nederlandsch
lndië, alsmede aan de weduwen en weezen van 
die ambtenaren, op hen van toepassing te ver
klaren het reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Nederlandsch-Indië en aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren, zooals dit is vast
gesteld bij Ons besluit van 4 Augustus 1920 
no. 58 (Nederlandsch Staatsblad n°. 684, Indisch 
Staatsblad n°. 836) en sedert is of nader zal 
worden gewijzigd en aangevuld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het reglement op het verleenen van 

pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Nederlandsch-lndië en aan de weduwen en 
weezen dier ambtenaren, zooals dit is vast
gesteld bij Ons besluit van 4 Augustus 1920 
n°. 58 (Nederlandsch Staatsblad n°. 684, Indisch 
Staatsblad n°. 836) en sedert is of nader zal 
worden gewijzigd en aangevuld, is toepasselijk : 

a. op de Europeanen en met hen gelijk
gestelden, die in vasten dienst van eene pro
vincie of van een op den voet van het bepaalde 
in artikel 67c van het Reglement op het beleid 
der Regeering van Nederlandsch-lndië of van 
artikel 121 van de Indische Staatsregeling als 
zelfstandige gemeenschap aangewezen gedeelte 
van eene provincie zijn aangesteld tot eenig 
ambt, waaraan eene bezoldiging ten laste van 
de begrooting van een zoodanig gebiedsdeel is. 
verbonden, met uitzondering van hen, aan 
wier betrekking reeds uitzicht op pensioen 

• 
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ten laste van den Lande of van een der Pen
sioenfondsen voor Europeesche landsdienaren 
is verbonden ; 

b. op de weduwen en weezen van de onder 
a bedoelde ambtenaren ; 

c. op de provinciën en de op den sub a van 
dit artikel bedoelden voet als zelfstandige ge
meenschappen aangewezen gedeelten vav pro
vinciën. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen 
van dit besluit en van het in artikel 1 genoemd 
pensioenreglement worden de onder a van dat 
artikel bedoelde ambten,i,ren beschouwd als 
locale ambtenaren in den zin van dat reglement, 
de provinciën benevens de op den sub a van 
artikel 1 bedoelden voet als zelfstandige ge
meenschappen aangewezen gedeelten van pro
vinciën als gebiedsdeelen met eigen geldmid
delen in den zin van het eerdergenoemd pen
sioenreglement. 

3. 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 Janu<tri 1926. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R!Lad van State 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 16 Mei 1927.) 

25 April 1927. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 Augustus 1913, 
n°. 64 (Nederlandsch Staa.tsblad n°. 363, 
Indisch Staatsblad n°. 658) op de benoem
baarheid tot betrekkingen bij den burger
lijken dienst in Nederlandsch-lndië. S. 96. 

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

Koloniën van 29 Maart 1927, 9de Afdeeling 
onderafdeeling AB, n°. 44; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
April 1927, no. 27); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 21 Aptil 1927, 9de 
Afdeeling, onderafdeeling AB, n°. 23 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In artikel 2 van Ons besluit van 27 Augustus 

1913 n°. 64 (Nederlandsch Staatsblad n°. 363, 
Indisch Staatsblad n°. 658) op de benoembaar
heid to~ betrekkingen bij den burgerlijken 
dienst in Nederla.ndsch-Indië, worden de woor
den "bij algemeene verordening" vervangen 
door: ,, , den, Raad van Nederlandsch-lndië 
gehoord,". 

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

Het Loo, den 25sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister va.n Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 16 Mei 1927.) 

27 April 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der Gemeente 
Apeldoorn d.d. 27 Mei 1926, waarbij aan 
A. J. Witteveen, aldaar, een bouwver
gunning is verleend. S. 97. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 25 October 
1926, n°. 7810 M/P. B. R., Afdeeling Volks
gezondheid, en van 23 Maart 1927, n°. 2253, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van den Raad der gemeente Apel
doorn d.d. 27 Mei 1926, waarbij aan A. J. Wit
teveen aldaar vergunning is verleend voor het 
verbouwen van het woon-winkelhuis Hoofd
straat 145, hoek Kapelstraat, kadastraal bekend 
sectie K, n°. 7273 ; 

Overwegende, dat het plan, waarvoor ver
gunning is gevraagd, onder meer omvat het 
aanbrengen van twee winkelpuien en een deur 
in den gevel van het bedoelde perceel aan de 
Kapelstraat, zulks in verband met het nieuw 
inrichten van een der vertrekken tot winkel ; 

dat in verband met een en ander het inge
diende plan is een plan voor het voor een 
gedeelte vernieuwen van een gebouw; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet vergunning tot het voor 
een gedeelte vernieuwen van een gebouw wordt 
geweigerd wanneer het plan voor het vernieu
wen afwijkt van een overeenkomstig die wet 
goedgekeurd uit breidingsplan voor de gemeente; 

Overwegende, dat de grond, waarop het 
hierbedoelde perceel is gelegen, blijkens het 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland goed
gekeurde uitbreidingsplan voor Apeldoorn, is 
bestemd voor verbreeding, in de naaste toe
komst, van de Kapelstraat ; 

dat vernieuwing van een gebouw op grond 
die voor wegverbreeding bestemd is, met die 
bestemming in strijd is ; 

dat het verbouwingsplan dus afwijkt van het 
overeenkomstig de wet goedgekeurde uitbrei
dingsplan voor Apeldoorn; 

dat bouwvergunning derhalve ·had moeten 
worden geweigerd en deze in strijd met de wet 
is verleend ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

12 April 1927, no. 22; 
Gelet op het nader ràpport van Onze voor

noemde Ministers van 21 April 1927, n°. 2677 
M/PBR, afdeeling Volksgezondheid, en van 
26 April 1927, n°. 3128, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Raad der 

gemeente Apeldoorn te vernietigen wegens 
strijrl met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is bela<lt 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 27sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 12 Mei 1927.) 
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28 April 1927. WET, houdende nadere voor
zieningen ten aanzien van de heffing van 
de vermogensbelasting, de verdedigings
belasting I en de inkomstenbelasting. 
s. 98. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926 n°. 170 1-3, 
1926/1927 n°. 71 1-7. 

Hand. id. 1926/1927, bladz. 1486-1503. 
Hand. 1° Kamer 1926/1927, bladz. 243, 

576-577, 727-728. 775-781. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten: 
Alzoo "\Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere voorzieningen te 
treffen ten aanzien van de heffing van de ver
mogensbelasting, de verdedigingsbelasting I 
en de inkomstenbelasting; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . In de wet op de vermogensbelasting 

worden de volgende wijzigingen gebracht : 
A . Artikel 4 wordt gelezen : 
Het vermogen der gehuwde vrouw wordt, 

behoudens de uitzonderingen, in het voorlaatste 
lid van dit artikel omschreven, geacht één 

geheel uit te maken met dat van den man. 
De man is, behoudens verhaal, naar de waarde 
van dat geheele vermogen belastingplichtig. 

Echter is de vrouw zelf belastingplichtig : 
1°. bij scheiding van tafel en bed; 
2°. bij scheiding van goederen zonder schei

ding van tafel en bed ; 
3°. indien en in zooverre de vrouw voor 

zich het beheer ha rer roerende en onroerende 
goederen en het vrije genot harer inkomsten 
heeft bedongen. 

Niettemin wordt in de onder 2°. en 3°. be
doelde $evallen, indien de beide echtgenooten 
binnen het Rijk wonen, de belasting naar hun 
gezamenlijk vermogen berekend en over hen 
omgeslagen in evenredigheid tot het batig be
drag van ieders vermogen. 
. B. Artikel 12, een!te lid, wordt gelezen : 

De belastingplichtigen worden aangeslagen 
in de gemeente, waar zij wonen ; personen, die 
geen vaste woonplaats hebben, in de gemeente, 
waar zij zjjn opgespoord of waar zij zich hebben 
aangemeld. 

Het tweede, derde en vierde lid van dat 
a rtikel vervallen. 

G. Artikel 13 wordt gelezen : 
De aanslag in de belasting is opgedragen aan 

d en inspecteur. 
De gemeentebesturen zijn gehouden aan den 

inspecteur kosteloos op zijn verzoek inzage van 
de kohieren der directe belastingen naar het 
inkomen te geven en toe te laten dat hjj daar
van uittreksels of afschrift neemt of doet 
nemen. 

De ambtenaren, ressorteerende onder het 
Departement van Financiën, geven aan den 
inspecteur, voor zooveel noodig, inlichtingen 
uit de archieven van hunne kantoren, volgens 
regelen door den Minister van Financiën te 
stellen. 

Waar in dit artikel en volgende artikelen 
gesproken wordt van "inspecteur", wordt daar
mede bedoeld de inspecteur der directe belastin
gen. 

D. Artikel 14 wordt gelezen : 
Ten behoeve van de aanslagsregeli!l~ worden 

de belastingplichtigen of hun wettelijke ver
tegenwoordigers tot het doen eener aangifte 
uitgenoodigd door uitreiking van een daarvoor 
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te bezigen biljet, ingericht volgens bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stellen 
formulier, bevattende summiere aanwijzing van 
de bestanddeelen van het vermogen. 

E. Artikel 15 wordt vervangen door een 
nieuw artikel, luidende : 

De zorg voor de uitreiking der aangiftebiljet
ten is opgedragen aan den inspecteur. 

De dag der uitreiking wordt, indien zij niet 
door middel van de post geschiedt, op het 
biljet vermeld. 

F. In het eerste lid van artikel 16 vervallen 
de woorden "blijkens de lijot". 

Het derde lid van dat artikel wordt gelezen : 
Indien de gehuwde vrouw het beheer van 

eenig vermogen heeft,, is zij, indien zij niet 
rt>Pds in verband met artikel 4 tot aangifte ver
plicht is, desgevraagd verplicht aangifte te 
doen van het vermogen dat zij beheert. Voor 
die aangifte wordt, gebruik gemaakt ·van een 
bijzonder a11,ngiftebil jet, waarvan het formulier 
wordt vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

De aanhef vau het zesde lid wordt gelezen : 
Hij , te wiens aanzien geene bepalingen zijn· 

gemaakt als bedoeld zijn in artikel 52bis hierna 
en die, hoewel. 

In het zesde lid wordt aan het slot de punt 
vervangen door : tot, welk einde biljetten kos
teloos verkrijgbaar zjjn bij den inspecteur. 

Het vierde, ze>vende en achtstP lid vervallen. 
G. Het eerste lid vn.n artikel l 7 vervalt .. 
Het hatste lid van <lat artikel wordt gelezen : 
De 11,angifte kan, nmnens hem die daartoe 

gehouden is, door een ander worden onder
teekend , mits krachtens volmacht of krachtens 
vergunning van den inspecteur. 

H. Het eerste lid van artikel 18 wordt 
gelezen: 

Na invulling en onderteekening wordt het 
A.angiftebiljet binnen den termijn, bedoeld in 
artikel 16, ten kantore van den inspecteur 
t erug bezorgd. 

Het tweede lid vA.n dat, artikel vervalt. 
I . Artikel 19 wordt gelezen: 
De inspecteur kan dengene, die eene aan

gifte heeft gedaan , uitnoodigen om mondeling 
of schriftelijk nadere inlicht ingen t e geven. 

De aangever die ingevolge de wet verplicht 
is boek te houden is, desgevraagd , gehouden 
den inspecteur of een of meer door den inspec
teur aangewezen ambtenaren inz11,ge te ver
leenen van boeken en andere bescheiden die 
tot- staving der aangifte of zijner nadere be 
weringen kunnen dienen. 

J . Ai·tike1 22 wordt gelezen : 
Hij die bezwaar heeft tegen den hem opge

legden aanslag, kan hinnen twee maanden na 
de rlagteekening van het aamlaghiljet, een be
zwaarschrift indienen bij den inspecteur. 

Indien de reclamant het verlangen daartoe 
heeft te kennen ge~even, word t hij do.:ir den 
inspect,eur nopens zijne bezwaren gehoord. Hij 
kan ook ambtshalve worden opgeroepen tot 
het verstrekken van inlichtingen of om de 
overwegingen te vernemen die bij de vast
stelling van den aanslag hebben gegolden. 
Alle oproepingen wordPn gedaan op een termijn 
van teh minste vijf dagen. 

De r?clama.nt kan zich door een gem~ch
t igde doen vertegenwoordigen. Om gelcfü.e 
redenen kan de inspecteur de vertegenwoor-

16 
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diging door een bepaalden gemacht igde wei
geren. De inspecteur heeft het recht te vorderen, 
dat de reclamant zijn gemach t igde vergezel t. 

De reclamant is, desgevra.agd, gehouden den 
inspecteur of een of meer door den inspcct,eur 
aangewez"ln ambt.enaren in zage te verleenen 
van boeken of andere bescheiden, die tot sta
ving zijner beweringen kunnen dienen. 

K. In het eerste lid van artikel 23 ver 
vallen de woorden : ,, tot het verleenen · van 
inzage" . 

L. In het eerste lid van a rt ikel 25 vervallen 
de woorden: ,,voor zooveel noodig op den 
voet van het volgend art ikel gemachtigd". 

M. /4.,rtikel 26 wordt gelezen : 
Onjuiste aanslagen kunnen door den inspec

t eur- ambtshalve worden verminderd. 
De ont heffingen volgens ar t ikel 24 kunnen 

door den inspecteur ambtshalve worden ver 
leend. 

N. In het tweede lid van a r t ikel 29 ver
vallen de woorden: ,,tot het verleenen van 
inzage'' . 

0 . In de plaats van het vervallen artikel 34 
wordt ingevoegd een nieuw a rt ikel 34, luidende : 

De belast ing der personen bedoeld in artikel 
1, die geen vaste woonplaats binnen het Rijk 
hebben, is dadelijk in haar geheel invorderbaar. 

P. De woorden in het eerste lid van ar t ikel 
37 "Wij behouden Ons voor" worden vervan
gen door: Onze Minister van Financiën is 
bevoegd . 

Q. Achter artikel 52 wordt ingevoegd een 
artikel 52bis, luidende : 

Wij behoudrn Ons voor, bij algemeenen maat
regel van bestuur bepalingen vast te stellen 
tot verzekering der belasting van personen, 
bedoeld in art ikel 1, die niet binnen het Rijk 
een vast e woonplaat s hebben. 

Overtreding van bedoelde bepalingen wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

R. Achter ar t ikel 52bis wordt ingevoegd 
een artikel 52ter, luidende : 

De gemeentebest,uren verschaffen kosteloos 
de inlich ting<'n , die hun door de ambtenaren 
der directe belastingen of die der registra tie 
voor de ui tvoering dezer wet worden gevraagd. 

S. Achter ar t ikel 53 wordt ingevoegd een 
artikel 53bis, luidende : 

Wanneer eene veroordceling krachtens het 
voorgaande a rt ikel onherroepelijk is geworden, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
ook na het verstrij ken van den bij ar t ikel 38 
bepaalden termijn, nagevorderd. Artikel 40 
is hierbij niet van toepassing. 

T . Het t weede lid van a r tikel 55 vnvalt . 
U. Achter ar tikel 55 wordt ingevoegd een 

ar t ikel 55bis, luidende : 
Het niet doen van de volgen s het hoofdstuk 

"Aanslag" vereischte aangifte wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

V. Achter art ikel 5fibis wordt ingevoegd 
een ar t ikel 55ter, luidende : . 

De bij deze wet strafbaar gestelde fei ten 
worden beschouwd als misdrijven , behalve die 
strafbaar volgens de artikelen 52bis en 55bis, 
die als overtredingen worden beschouwd. 

W. Acht er artikel 55/er wordt ingevoegd 
een a rtikel 55quater, luidende : 

Met het opsporen van overtredingen dezer 
wet zijn, behalve de bij ar t ikel 141, nos. 1 en 

3- 6, van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de ambtenaren 
der directe belastingen. 

Zij maken van hunne b1w inding procl"s-ver
baal op , da t bij overtreding van artikel 52bis 
of 55bis, den bekeurde in a fschrift wordt mede
gedeeld. 

X. Achter artikel 55quater wordt ingevoegd 
een artikel 55quinquies, luidende : 

De feiten strafbaar volgens de artikelen 
52bis en 55bis, worden vanwege On zen Minister 
van Financiën vervolgd op de wijze bedoeld 
bij den zesden t itel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Wanneer is aan t e nemen, da t bij den be 
keurde geen opzet tot ontduiking van belasting 
herf t be5taan, kan hij, zoolang hij niet is gedag
vaard, door of vanwege den Minister tot trans
actie worden t oegelaten, onverminderd zijn 
recht om overeenkomstig a rtikel 74, vierde l id, 
van het Wetboek van Strafrecht de vervol
ging t e voorkomen. 

Art. II. In de wet van 18 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 411) tot heffing van buitenge
wone belastingen ter gedeel telijke bestrijding 
der kosten van den oorlogstoestand, worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

A . In het eerst e lid van artikel 11 wordt 
voor " inspecteur der registratie" gelezen : in
spectour der directe belastingen. 

B. In de plaats van het vervallen artikel 15 
wordt ingevoegd een nieuw artikel 15, luidende : 

De belasting der personen vallende onder 
het dorde lid n°. 1 van art ikel 1, die geen vaste 
woonplaats binnen het Rijk hebben , alsmede 
de belasting ingevolge n°. 2 van gemeld lid, is 
dadelij k in 'haar geheel invorderbaar. 

C. In art ikel 28 wordt in de plaats van het 
woord "registra tie" gelezen : directe belastingen. 

Aan dat art ikel wordt een t weede lid toege-
voegd, luidende : , 

Zij ma ken van hunne bevindmg proces
verbaal op. 

Art. III. In de Wet op de Inkomstenbe
lastmg 1914 worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

A. In artikel 32, eerst e lid, word t onder 
3°. in de plaats van " indien" gelezen: indien 
en in zooverre. 

Abis. Van ar t ikel 43 vervalt het onder 
n°. 1 bepaalde. . 

Het onder n°. 2 van dat a rtikel bepaalde 
wordt gelezen : 

de binnen het . R ijk wonende natuurlijke 
personen wien een aangiftebiljet bedoeld bij 
art . 14 der wet op de vermogensbelasting wordt 
uitgereikt en hen, wier inkomen, ongerekend 
de opbrengsten uit de bronnen van ar t . 4 
onder 1°., 2°. en 4°. , geach t wordt hoofd zake
lijk te bestaan uit vaste traktementen of sala
r issen, of wier belastbaar inkomen in b et vorige 
belastingjaar op f 2000 of meer is geschat ; 

B. In het eerste en in het tweede lid van 
artikel 50 wordt in de plaats van "ontvanger" 
gelezen : inspecteur. 

C. Artikel 55 wordt gelezen : 
De belastingplichtigen bedoeld bij art. 2 

worden aangeslagen in de gemeen te door 
Onzen Minister van Financiën t e bepalen. 

Art ikel 56 verval t . 
D. Onderdeel C van hoofdstuk IX verva l t . 
E. Art ikel 69 wordt gelezen : 
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De aanslagen worden vastgesteld door den 
inspecteur. 

Met afwijking van het vorige lid worden de 
aanslagen vastgesteld door de schattingscom
missie : 

a. indien de belastingplichtige tijdig zijn 
verlangen daartoe te kennen geeft ; 

b. indien de inspecteur het voor de juist e 
regeling van den aanslag noodig acht,. 

Waar in dit artikel en volgende artikelen 
gesproken wordt van "inspecteur" , wordt daar
mede bedoeld de inspecteur der directe be
last-ingen. 

F . In artikel 70, eerste lid, vervallen de 
komma achter "voorzitter " en de woorden 
,,de commissie van aanslag". 

G. H et derde lid van artikel 71 vervalt. 
H . In artikel 72 vervallen de woorden "en 

commissiën van aanslag". 
J. Van artikel 74 vervalt het tweede lid. 

H et derde (thans tweede) lid wordt gelezen: 
Indien de inspecteur het verlangt, w'ordt 

ui tspraak gedaan door de schat t ingscommissie. 
In het vierde (thans derde) lid wordt vóór 

,.gehoord" ingevoegd : door of vanwege den
geen die den aanslag moet vaststellen ; en ver
vallen de woorden "en de commissie van 
aanslag". 

Het vij 'de (than, vierde) lid wordt gelezen: 
De reclamant kan z:ch door een gemacht 'gde 

doen vertegenwoordigen. Om geldige redenen 
kan de impecteur de vertegenwoordiging door 
een bepaalden gemach t igde weigeren. De in
specteur heeft het recht te vorderen, dat de 
reclamant zijn gemachtigde vergezelt . 

In het laatste lid worden in den aanhef de 
woorden "H~j is" vervangen door : ,.De recla
mant is" en wordt in de plaats van "den 
vom:zitter der schattingscommissie of den 
inspecteur" gelezen : den voorzitter der schat 
tingscommissie, den inspecteur of een of meer 
door den voorzitter of den inspecteur aange
wezen ambtenaren. 

Ibis. In artikel 78 vervallen de woorden : 
,.of de commissie van aanslag". 

J . Artikel 84 wordt gelezen : 
Voordat de inspecteur een aanslag tot na

vordering vaststelt, is hij verplicht den belas
tingplichtige of, indien deze is overleden, ieder 
der bekende erfgenamen, den executeur
t estamentair of den bewindvoerder over zijne 
n alatenschap, mededeeling te doen van het in 
ar t . 82 bedoelde fei t en van het bedrag, dat 
vermoedelijk t en onrechte niet in aanmerking 
is genomen, met uitnoodiging binnen een door 
den inspecteur te bepalen termijn van ten 
minste één maand de opheldering te geven, 
welke hij dienstig mocht achten. 

Bij deze uitnoodiging voegt de inspecteur 
een afschrift der ingeleverde aangiften , betrek
kelijk de belastingjaren , waarover de navor
dering zich ui tstrekt. 

De tot de erfgenamen gerichte uitnoodiging 
kan worden gezonden aan de bij art. 42 der 
Successiewet bedoelde woonplaats. Zij kan, 
zoolang met sedert de aangifte voor het recht 
van successie twee maanden zijn verstreken, 
tot de gezamenlijke erfgenamen, zonder uitdruk
king van namen en woonplaatsen, zijn gericht. 

De omstandigheid, dat de voorschriften van 
dit artikel niet zijn nageleefd, maakt den aan 
slag tot navordering niet ongeldig. 

Het eerste lid blijft buiten toepassin~, indien 
door den belastingplichtige, of na ziJn over
lijden door zijne erfgenamen, schriftelijk wordt 
verklaard dat zij tot de daarbij bedoelde op
heldering niet in st ;:tat zijn, of indien zij uit 
eigen beweging schriftelijk mededeeling hebben 
gedaan, dat de aanslag te laag is geschied of 
ten onrechte is achterwege gelaten of ver
nietigd en de inlichtingen worden verstrekt, 
noodig voor de regeling van een aanslag tot 
navordering. 

K. Artikel 89 vervalt . 
L. Artikel 109 wordt gelezen : 
Onjuiste aanslagen kunnen door de com

missie die den aanslag heeft vastgesteld en 
door den inspecteur ambtshalve worden ver
minderd. 

De ontheffingen volgens hoofdstuk XIII 
kunnen door den inspecteur ambtshalve worden 
verleend. 

M. In artikel 119, 1°., vervallen de komma 
achter "schatt ingscommissie" en de woorden : 
,.de commissie van aanslag". 

N. In de plaats van het vervallen artikel 
122 wordt ingevoegd een artikel 122, luidende : 

H et niet doen van de volgens hoofdstuk 
VIII vereischte aangifte wordt gestraft met 
geldboete van t en hoogste duizend gulden. 

0. In artikel 124 en in artikel 126 wordt 
in de plaats van " 121 en 123" gelezen : 121, 
122 en 123. 

In artikel 125 wordt in de plaats van " 121 
of 123" gelezen : 121, 122 of 123. 

P. Het tweede lid van artikel 127 vervalt. 
Art. IV. In het tweede lid van artikel 265g 

der gemeentewet wordt in de plaats van : 
,,directeur der directe belastingen " gelezen : 
inspecteur der directe belastingen. 

Art. V. Onze Minister van Financiën is 
bevoegd , werkzaamheden, waarmede bij eenige 
bepaling, voorkomende in de Wet op de Ver
mogensbelasting, de Wet op de Verdedigings
belasting 1 en de Wet op de Inkomstenbelas
t ing 1914, bepaalde ambtenaren der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen of der 
registratie en domeinen zijn belast, op te dragen 
aan andere ambtenaren van een dezer dienst
vakken . Alsdan worden de in de wet jegens 
ambtenaren van zulk een dienstvak bestaande 
verplichtingen geacht te bestaan jegens de 
nader aangewezen ambtenaren . 

Art. VI. Deze wet t reedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1927. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D E GEER. 

(Uitgeg. 29 April 1927.) 

28 April. WET tot wijziging der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. S. 99. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1925/1926 n°. 326 1-3, 
1926/1927 n°. 73 1-2. 

Hand. id. 1926/1927, bladz. 1510. 
Hand. I • Kamer 1926/1927, bladz. 577-781. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •• • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

16* 
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dat het wenschelijk is, in de Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 een regeling op te nemen die 
het mogelijk maakt positieve en negatieve 
resultaten van verschillende jaren met elkaar 
in compensatie te brengen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan a rt,ikel 17 der Wet op de Jn. 

komstenbelastine: 1914 wordt een tweede lid 
toegevoegd , luidende : 

I ndien en voorzoover verrekening van een 
verlies volgens het eerste l id niet mogelijk is, 
heeft verrekening plaats bij de vaststelling van 
het inkomen voor het volgend belastingjaar en 
indien en voorzoover zij ook dan niet kan plaats 
vinden, bij de vaststelling van het inkomen in 
het dn.arop volgende belastingjaar. 

Art. II. Deze wet vindt voor het eerst toe
passing bij de aanslagregeling voor het be
lastingjaar 1927 /1928, met dien verstande, 
dat bij de vaststelling van het inkomen voor 
dat jaar alleen verrekening is te,egestaan van 
verliezen die bij de vaststelling van het in
komen voor het belastingjaar 1926/1927 onver
r ekenrl zijn gebleven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minist~ van Financiën, DE GEER. 
(Uitge,g. 29 Apri'.l 1927.) 

28 April 1927. WET tot wijziging van de artt. 
9 en 19 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, de artt. 6 en 8 der Wet op de ver
mogensbelasting en de artt. 7 en 9 der 
Wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad 
n°. 411) op de Verdedigingsbelastingen I. 
s. 100. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927 n°. 283 1-5. 
Hand. 2• Kamer 1926/1927, bladz. 1952. · 
Hand. l • Kamer 1926/1927, bladz. 781-816. 

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

dat het wenschelijk is de Wet op da Inkomsten
belasting 1914, de Wet op de vermogensbelas 
ting en de Wet van 18 Augustus 1916 (Staats
blad n°. 411) op de Verdedigingsbelastingen I 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, de Raad vann State, enz. 
Art. 1. In de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1 °. H etgeen voorkomt in artikel 9 onder 
let ter a wordt gelezen als volgt : 

ten aanzien van minderjarigen, hetgeen zjj 
van hunne ouders voor onderhoud en opvoeding 
genieten of hetgeen hun in den vorm van eene 
lijfrente of andere periodieke ui tkeering door 
hunne ouders is toegekend ; 

2°. Het laatste lid van artikel 19 wordt 
gelezen als volgt : 

Ter zake van onderhoud en opvoeding van 
minderjarige kinderen en ter zake van lijfrenten 
of andere periodieke uitkeeringen aan minder
jarige kinderen toegekend, i s geen aftrek toe
gelaten. 

2. In de Wet op de vermogensbelastmg 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. Aan artikel 6 wordt, met vervanging 
van de aan het slot van dat artikel voorkomende 
punt door eene kommapunt, het volgende toe
gevoegd : 

g. het recht op lijfrenten of andere perio
dieke uitkeeringen door ouders aan hunne 
minderjarige kinderen toegekend. 

2°. Het laatste lid van artikel 8 wordt 
gelezen als volgt : _ 

Wegens premiën voor l!,vensverzekermg of 
voor pensioen, wegens onverschuldigde uit
keeringen, wegens uitgaven voor onderhoud en 
opvoeding van minderjarige kinderen en we
gens lijfrenten en andere periodieke uitkeeringen 
aan minderjarige kinderen tc-egekend, wordt 
niets in mindering gebracht. 

3. In de wet van 18 Augustus 1916 (Staats
blad n°. 411), tot heffing van buitengewone 
belastingen ter gedeeltelijke loestrijding der 
kosten van den oorlogstoestand (Verdedigings
belasting I) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 ° . . Aan artikel 7 wordt, met vervanging 
van de aan het slot van dat artikel voorko
mende punt door eene kommapunt, het vol
gende toegevoegd : 

/. het recht op lijfrenten of andere periodieke 
uitkeeringen door ouders aan hunnf' minder
jarige kinderen toegekend. 

2°. Het laatste lid van artikel 9 wordt ge
lezen als volgt : 

Wegens premiën .voor levensverzekering of 
voor pensioen, wegens onverschuldigde uitkee
ringen, wegens uitgaven voor onderhoud en 
opvoeding van minderjarige kinderen en wegens 
lijfrenten en andere periodieke ui tkeeringen 
aan minderjarige kinderen toegekend, wordt 
niets in mindering gebracht. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1927. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 29 April 1927.) 

28 April 1927. BESLUIT tot het vaststellen 
van formulieren voor het bijzonder aan 
giftebiljet der vermogensbelasting en der 
verdedigingsbelasting Ib, uit te reiken aan 
gehuwde vrouwen in het geval, bedoeld bij 
artiktil 16, derde lid, der Wet op de ver
mogensbelasting. S. 101. 

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

Financiën van 25 Maart 1927, n°. 79, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 16, derde lid, der Wet op 
de vermogensbelasting en artikel 2 der wet 
van 18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 411) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 April 1927, no. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1927, n°. 9, 
Directe Belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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E enig artikel. 
Voor het bijzonder aangiftebilj et , uit te reiken 

aan gehuwde vrouwen in het geval bedoeld bij 
a r tikel 16, derde lid, der Wet op de vermogens
belasting, welk a rtikel krachtens artikel 2 der 
wet van 18 Augustus 1916 (S taatsblad no. 411) 
mede van toepassing is voor de heffing der ver
de_di~ingsbeJasting Ib, worden vastgesteld de 
b1J dit beslrut behoorende formulieren, t e wet en : 

een formulier voor het bilj et , uit t e reiken 
aan gehuwde vrouwen wier echtgenoot binnen 
het R1Jk woont, tot het doen van aangifte voor 
de vermogensbelasting en de verdedigingsbe
lasting lb (bijlage I) ; 

een formulier voor het biljet, uit t e reiken 
aan gehuwde vrouwen wier echtgenoot niet 
binnen het Rijk woont, tot het doen van aan
gifte voor de verdedigingsbelasting Ib (bijlage 
II). 

Onze Minist er 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 Stat e. 

H et Loo, den 28sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van F inanciën, DE GEER. 
( Uitgeg. 29 April 1927.) 



BIJLAGE I. 
BIJZONDER AANGIFTEBILJET voor ge
huwde vrouwen wier echtgenoot binnen het Rijk 
woont, en die het beheer hebben van eenig vermogen 
zonder recht te hebben op het vrije genot van de 
inkom/den uit dat vermogen. 

VERMOGENSBELAS rING EN 
VERDEDIGINGSBELASTING IB. 

.llfw. 
echtgenoote van den H eer _____ _ 

te _________ _ 

Belastingjaar 1 Mei 19 __ -30 April 19_,_ 
Ingevolge art. 16, derde lid, der Wet op de vermogensbelasting en art. 2 der wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad 

n°. 411) wordt gij uitgenoodigd, aangifte t e doen van Uw vermogen, voor zooveel gij daarvan het beheer hebt, zonder dat 
gij gerechtigd zijt tot het. vrije genot van de inkomsten die het oplevert. 

Alle vragen te beantwoorden naar den toestand op den eersten Mei van het belastingjaar, of, indien de echtgenoot der aan
geefster zich eerst in den loop van het belastingjaar binnen het Rijk heeft gevestigd, naar den toestand op den dag der vestiging. 

VRAGEN. 

l. Welke zijn Uw naam en voornamen en Uw volledig adres? Wat is Uw beroep? 
Alsvoren van den vertegenwoordiger (curator enz.), indien deze de aapgifte doet. 
Welke zijn jaar en datum van Uwe geboorte? 

~ Welke zijn de naam en de voornamen van Uw echtgenoot? 
3. Is Uw geheele vermogen in deze aangifte begrepen ? 

Zoo neen, waarom niet ? 
In deze aangifte dient alleen te worden begrepen het vermogen, waarvan gij zelf het 

beheer hebt, zonder dat gij het vrije genot hebt van de inkomsten die het oplevert. 
In deze aangifte moet dus niet worden begrepen het gedeelte van Uw vermogen, waar

van Uw echtgenoot het beheer heeJt (hiervan moet hij aangifte doen), noch het gedeelte 
van Uw vermogen ten aanzien waarvan gij U het eigen beheer, en tevens het vrije genot der 
inkomsten hebt voorbehouden. (Hiervan dient door U op een ander formulier aangi,te te 
worden gedaan.) 

4.Hebt gij KRACHTENS DE WET VRUCHTGENOT van vermogen van Uwe minderjarige 
kinderen? 

Voornamen en dagteekening hunner geboorte. 
5. Bezit gij ZA.KEN IN VRUCHTGEBRUIK. ? ---------------

Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebruik verkregen en wanneer eindigt het ? 
6. Geniet gij eene LIJFRENTE ? 

Voor iedere lij /rente afzonderlijk opgeven : bedrag per jaar - duur van de lij /rente -
naam, voornamen, adres en geboorte.datum van dengene, van wiens leven de lijfrente af
hangt - en hoe verkregen. 

- 7:-Bezit gij GOEDEREN, BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK? 
Opgeven : duur van het vruchtgebruik - naam, voornamen, adre8 en geboortedatum 

van den vruchtgebruiker - hoe verkregen. De waarden van iederen vruchtgebruiker afzon
derlijk vermelden. 

8 ~ H ebt gij VERPLICHTINGEN, zooals bedoeld onder letter a van de "Schulden" ? Zie blz. 4. 
__ Vo.~r iedere verplichting afzond~rlijk opgeven: bedrag per jaar - duur van_ de i:er,-

ANTWOORDEN. 

------------- - --
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g;r (;i;"'üw aan,lagbiljet voor 

s, curatrice, bewindvoerster) 10. Zijt gij WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (moeder, voogde 
van anderen, van wier vermogen aangifte moet worden g 

Opgeven : hunne namen en voornamen en hun adres. 
edaan? 

l l.. Zijt gij gerechtigd tot eennog ONVERDEELDEN BOEDEL 
Zoo ja, tot welken boedel? 

? 

~Heeft Uw echtgenoot zich eerst na I JJf.ei jongstleden bmn 
gevestigd? 

en Nederland metterwoon 

Zoo ja, wanneer en van waar is hij toen gekomen ? 

. 

AANW!JZ1NG VAN HET VER MOGEN IN GEHEELE GULDENS. 

BEZITTINGEN. 

I. VERMOGEN IN HANDELSONDERNEMINGEN. 
de belastingschuldige geene 
astgestelde of goedgekeurde 

,vaarde van het. VERMOGEN IN ONDERNEMINGEN, waarvan 
verhandelbare aandeelbewijzen bezit, volgens de laatst v 
BALANS (welke moet voldoen aan art. 9 der wet op de vermog 
Bij: de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming toegevo 

ensbelasting) : f 
egde bedragen : ,, 

Af: de sedert dat tijdstip daaraan onttrokken bedragen: f 

f 
IT. ÛVERIG VERMOGEN. 

e·): 
n ·beklemming) 
en) ... ... . ... . 

n (geschat naar de verkoop• 

taat.sschuld 
zen in naamlooze vennoot• 

l . ÛNROERENDE GOEDEREN (gescha t naar de verkoopwaard 
a. in Nederland gelegen (ook rechten van erfpacht, opstal e 
b. buiten Nederland gelegen (ook de daarop gevestigde recht 
2. RECHTEN op erfpachtcanons, beklemhuren en grondrente 

waarde) . . .. .. . ... . . ..... ... . . 
3. INSCHBIJVINGEN op de Grootboeken der Nationale Schuld 
4. INSCHRIJVINGEN op de Grootboeken van Buitenlandsche S 
5. EFFECTEN (daaronder begrepen aandeclen en winstbewiJ 

scha1;pen) : 
a. die, welke genoteerd worden t er beurze van Amsterdam 
b. alle andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: 6. VORDERINGEN, zoowel rentegevtinde als niet rentegevende 
a. met hypotheek of scheepsverband . . . . . . . . . . 

Waarde van den vollen eigendom 
van hetgeen gij bezit: 

A. \ B. \C. In eigendom 
In vollen In vrucht- bezwaard met 

eigendom. 1 gebruik. vruchtgebruik. 

f_ ____ 
f ··-···-·-···- f 

............. _ 

1:. 
.. .............. 

1 ......... , ... _ 
! 1 

1 1 
1 1 ------·----.. ,-- ............ ···•-
1 1 ········•-"'"'" ...................... 

1 1 ................................ ...... 
b. beroeps- en boekvorderingen (onverschillig, of daarvan reeds eene rnkemng 1s mtge• 

srhreven) .. . . . . .. .......... . . .. . . ........ • • ,----------
c. alle andere vorder,ngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,----- ----- -----
7. RECHTEN OP INGEGANE LIJFRENTEN (gekapitaliseerd bedrag, berekend volgen art. 47 

der Successiewet; steeds vermeld en in kolom A.) . . .. . ... • ... . . .. . 1----- -----
1
-----

8. SCHEPEN, SCHUITEN EN VAARTUIGEN met toebehooren ( daaronder ook pleiziervaartuigen) ····························-· 

N) .... 
-.J 

N) 

co 

:,, 
'd 
~ .._. 
t< 

çn 
...... 
0 ...... 
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9. ;~~k~~i:=~~~r;~f.e :o_t ~e: ~A~D-B~~V~E~R~J~ (_pa_ar~e~,. v~e,_ ~o~rr~d~n'. l_a~d~o~w: I· 1 _____ 
1 

10. i~r~~:r~~ P~A~~E~ ~N ~~E~T~I~E~ (~a-ar~n-de_r ~o~ ft~t~~o~ie_le~, '.11~t~r• -e~ a~d~r~ . I _____ , 
ll. 
12. 

HA NDELSVOORRADEN (geschat naar de gelrlswaarde, in verband met de beste~ming) · 1----- 1
-----, 

zijn (geschat naar de geldswaarde, in verband met de bestemming) . . . . . . . . . . .. -----1 WERK'.l'UIGEN - GEREEDSCHAPPEN - alle zaken, die bij het bedrijf of beroep in gebruik ············ I 

13. 

14. 

GELD IN KAS (ook wissels en ander handelspapier, geschat op de contante waarde -1 
en vervallen coupons en dividendbewijzen). . . . . . . . . . . . . . . . . . -----;------1 
Aandeelen in ONVERDEELDE NALATENSCHAPPEN : 
van __________ overleden te ................ _______ den 1-----1-----1 

,, ...................... ________ ,, ,, .............................. .. ................................................ den ........ ------ 1- ----
15. Waarde van alle niet hiervoor opgegeven bestanddeelen van het vermogen (daaronder 

nog t e ontvangen zaken, waarvoor reeds eene schuld is aangegaan) . . . . . . . 

Totaa.l der bezittingen 
SCHULDEN, 

(voor zoover daarmede niet reeds rekening is gehouden bij de invulling van 
afdeeling I der bezittingen) . 

a. GEKAPITALISEERD bedrag der LIJFRENTEN - gevestigde of altijddurende RENTEN -'
VERSTREKKING van levensonderhoud, huisvesting of andere zaken (deze verplichtingen 
kunnen slechts in mindering worden gebracht, indien zij WETTELIJK verschuldigd ziJn ; 
zie art. 8 der wet op de Vermogensbelasting en art. 9 der wet van 18 Augustus 
1916 [Staatsblad n°. 411] ) .. . . . • . . . . . f ___ _ 

b. ÛVERIGE SCHULDEN, naar de contante waarde : 
1. met hypotheek of scheepsverband . . . . . . . 
2. andere schulden . . . . . . . . . . . . . . . 

f ___ _ 
----, f -----

Totaal der schulden 

- __ 1f ___ ,f . Zuiver vermogen . . . . . . f 

Aldus te goeder trouw en naar mijn be.ste weten opgemaakt en onderteekend. 
........ , den ____ _ 19 .............. . 

1 In kolom A ook opgeven eigendom, bezwaard met fideï-commis. 

BIJLAGE II. 

BIJZONDER AANGIFTEBILJET voor ge
huwde vrouwen wier echtgenoot niet binnen het 
Rijk woont, en die het beheer hebben van binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken, 
zonder recht te hebben op het vrije genot van de 
inkomsten, welke die zaken opleveren. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

VERDEDIGINGSBELASTING IB. 
Mw. 
echtgenoot e van den Heer ----- -

te 
Belastingjaar 1 Mei 19 ...... - 30 April 19 ... . 

Ingevolge '.1-rt. 2 del" Wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 41~) in verban~. met art. 16, derde !id, der Wet op 
• ~_;_t_,4,...,..___-4- " ,d .,.. ..... ..,,._~ ""'"-"'- _ TJ....,p h,,_..,....,.. ...._..,,, _b__n±__Y._,1JL- rroJao~_o_:rr.AQ..fu:r.d n.nxa 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

-
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

VRAGEN. 

Welke zijn Uw naam en voornamen? 
Wat is Uw beroep en volledig adres? 

Alsvoren van den vertegenwoordiger (curator enz.), indien deze de aangifte doet. 
W elke zijn jaar en datum van Uwe geboorte? 
Welke zijn de naam en voornamen van Uw echtgenoot? 

(Volledig adreR bij t e voegen, indien dit niet hetzelfde is als het Uwe.) 

I s Uw geheele binnen het Rijk gelegen of gevestigd onroerend vermogen in deze aan-
gifte begrepen ? · 
Zoo neen, waarom niet? 

In deze aangifte dient alleen te worden begrepen vermogen, waarvan gij zelf het beheer 
hebt, zonder dat gij het vrije genot hebt van de inkomsten die het oplevert. 

In deze aangifte moeten dus NIE'l' worden begrepen onroerende zaken, waarvan Uw echt-
genoot het beheer heeft (hiervan moet HIJ aangifte doen), noch het gedeelte van Uw binnen 
het Rijk gelegen of gevestigd onroerend vermogen ten aanzien waarvan gij U het eigen beheer, 
en tevens het vrije genot der inkomsten hebt voorbehouden. ( Hiervan dient door U op een ander 
/ormiûier aangi fte te worden gedaan.) 

Hebt gij KRACHTENS DE WE'r VRUCHTGENOT van binnen het Rijk gelegen of gevestigde 
onroerende zaken Uwer minderjarige kinderen ? 
Voornamen en dagteekening hunner geboorte. 

Bezit gij het VRUCHTGEBRUIK van binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaken, anders dan bij vraag 4 bedoeld ? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebruik verkregen en wanneer eindigt het ? 

Bezit gij binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken bezwaard met vrucht-
gebruik? 

Opgeven : duiir van het vruchtgebruik - naam, voornamen, adres en geboortedatum van 
den vruchtgebruiker - hoe verkregen. De waarden van iederen vruchtgebruiker afzonderlijk 
vermelden. 

In welke gemeenten en op welke artikelen van den kadastralen legger komen de U in 
eigendom of vruchtgebruik behoorende, binnen het Rijk gelegen of gevestigde on-
roerende zaken voor ? 

Heeft Uw echtgenoot binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken, hetzij 
in eigendom, hetzij in vruchtgebruik of in vruchtgenot ? 

Zijt gij gerechtigd tot een nog onverdeelden boedel waartoe binnen het Rijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaken behooren ? 
Zoo ja, tot welken boedel? 

Zij t gij WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (moeder, voogdes, curatrice, bewindvoerster, 
enz.) van anderen, van wier binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
aangifte moet worden gedaan ? 

Opgeven : hunne namen en voornamen en hun adres. 

ANTWOORDEN. 
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28 April 1927. BESLUIT, houdende bepalingen 
tot verzekering van de belastingen naar 
inkomen en vermogen, te heffen van bin
nenschippers en van tot de bemanning van 
een binnenvaartuig behoorende personen 
die binnen het Rijk hun bedrijf of beroep 
uitoefenen, zonder er een vaste woonplaats 
te hebben. S. 102. 

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

Financiën van 15 Maart 1927, n°. 162, Directe 
Belastingen ; 

Gezien artikel 104 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, artikel 2 der Wet van 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 430), artikel 52bis 
der Wet op de vermogensbelasting en artikel 2 
der Wet van 18 Augustus 1916 (Staatsblad 
no. 411); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Maart 1927, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1927, n°. 10, 
Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Alle binnenschippers en alle tot de 
bemanning van een binnenvaartuig behoorende 
personen zijn gehouden telkens in den loop van 
de eerste drie maanden van het belastingjaar 
der belastingen naar inkomen en vermogen en 
in ieder geval voordat zij in den overigen tijd 
van het belastingjaar hier te lande varen, zich 
aan te melden ten kantore van een ontvanger 
der directe belastingen. 

De in het vorige lid bedoelde personen, die 
met een vaartuig het Rijk binnenkomen, 
kunnen zich aanmelden op het grenskantoor 
der invoerrechten, ook indien dit overigens niet 
tevens kantoor der directe belastingen is. 

2. Van de verplichting ingevolge artikel 1 
zijn vrijgesteld : 

a. ZÎJ die in het bezit zijn van een door den 
ontvanger der directe belaRtingen hunner 
woonplaatR, in het loopende belastingjaar af
gegeven verklaring, waaruit blijkt, dat zij ten 
dage, waarop die verklaring is afgegeven, hier 
te lande eene vaste woonplaats aan den wal 
hadden; 

b. de niet- binnen het Rijk wonenden, mits 
zij vreemdelingen zijn en hunne werkzaamheden 
hier te lande zich bepalen tot de verrichtingen, 
genoemd in art.ikel 3 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914. 

3. Aan de personen, die zich overeenkomstig 
het bij artikel l bepaalde aanmelden, wordt 
door den ontvanger, indien en voor zoover hem 
dit noodig of wenschelijk voorkomt, een aan
giftebiljet voor de belastingen naar inkomen 
en vermogen ter dadelijke invulling aange
boden. 

Voorts kunnen door den ontvanger voor-
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loopige aanslagen in die belastingen worden 
vastgesteld. 

4. Aan de in het vorige artikel bedoelde 
personen wordt door den ontvanger een "Be
wijs" verstrekt, inhoudende : de dagteekening 
van aanmelding, naam, voornamen, domicilie 
en beroep van den belanghebbende en, indien 
deze schipper is, tevens soort en naam van 
het vaartuig en laadvermogen of inhoud van 
het vaartuig (volgens opgaaf van den schipper, 
indien geen meetbrief kan worden vertoond). 

Op dit bewijs stelt de belanghebbende in 
tegenwoordigheid van den ontvanger zijne 
handteekening ; kan hij niet schrjjven, dan 
wordt in plaats daarvan zijn signalement in 
het, bewijs opgenomen. 

Het bewijs wordt slechts afgegeven tegen 
intrekking van het in het vorige belastingjaar 
verstrekte bewijs, tenzij den ontvanger aan
nemelijk wordt gemaakt, dat overlegging daar
van niet mogelijk is. 

Indien voorloopige aanslagen op den voet 
van artikel 3 van dit besluit zijn vastgesteld, 
moet vóór de afgifte van het bewijs het bedrag 
van die aanslagen op rekening van de defini
tieve aanslagen worden voldaan. Het bedrag 
van de voorloopige aanslagen wordt in het be
wijs opgenomen met vermelding van de be
taling. 

5. In bijzondere gevallen kan de ontvanger, 
met afwijking van het laatste lid van het 
vorige artikel , het bewijs afgeven onder voor
waarde, dat een gedeelte van de voorloopige 
aanslagen t erstond en het mt'-ér verschuldigde 
in één of meer door hem te bepalen termijnen 
wordt betaald. 

Hij stelt van zijne beschikking dienaangaande 
aanteekening op het bewjjs met vermelding 
van de vervaldagen der termijnen. 

Het op dezen voet afgegeven he-wijs verliest 
zijne geldigheid, indien dè houder in gebreke 
blijft aan de voorwaarden, waaronder het is 
afgegeven, te voldoen 

6. 'Iot het bekomen van de , erklaring, be 
doelrl in a.rtikel 2, onder letter a, wendt de be
langhebbende zich tot den ontvanger der di
recte belastingen van ûjne woonplaat8, die de 
verklaring afgeeft, nadat hem gebleken is, 
rlat de belanghebbende eene vaste woonplaats 
aan den wal heeft. 

Op de verklaring stelt de belanghebbende 
in tegenwoordigheid van den ontvanger zijn 
handteekening; kan hij niet schrijven, dan 
wordt in de plaats daarvan zijn signalement 
in de verklaring opgenomen. 

7. I eder binnenschipper en ieder tot de be
Jnanning van een binnenvaartuig behoorend 
persoon is - behalve in de maanden M.ei, Juni 
en ,Juli - verplicht om, op vordering van de 
ambtenaren der directe belastingen, een aan 
hem in het loopend belastingjaar volgens ar 
tikel 4 afgegeven, geldig bewijs of eene aan hem 
in dat belastingjaar volgens artikel 6 afgegeven 
verklaring te vertoonen en , indien het bewijs 
of de verklaring van de handteekening van den 
belanghebbende is voorzien, ter vergelijking 
zijne handteekening te stellen een en ander voor 
zoover hij niet ten genoegen van die ambte
naren aantoont, dat hij behoort tot de per
sonen, bedoeld in artikel 2, letter b. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingimg 
van 1 Mei 1927. Alsdan vervalt Ons besluit 
van 24 Mei 1922 (Staatsblad n°. 380). 

Voor de toepassing van het derde lid van 
artikel 4 in het belastingjaar 1927 /1928 wordt 
onder "het, in het vorige helastingja'.tr verstrekte 
bewijs" verstaan het voor het belastingjaar 
1926 '1927 op den voet van Ons besluit van 
24 Mei 1922 (Staat8blad n°. 380) verstrekte 
bewijs. 

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 R aad van State . 

H et Loo, rien 28sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Ministi;r van Financiën, DE GEER. 
(U-itgeg. 29 April 1927) 

28 April 1927. BESLUIT tot wijziging van de 
formulieren voor de aangiftebiljetten der 
vermogensbelasting en verdedigingsbelas
ting Ib. S. 103. 

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

Financiën van 15 Maart 1927, n°. 163, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 14 der Wet op de vermogens
belasting en op artikel 12 der wet van 18 
Augustus 1916 (Staatsblad n°. 411); 

H erzien Ons besluit van 2 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 55) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart, 1927, n°. 12) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1927, n°. 11, 
Directe Belastingen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan t e bepalen : 

Eenig artikel. 
De bij Ons besluit van 2 Maart 1925 (Staats

nlad n°. 55) vastgestelde formulieren voor de 
aangifte voor de vermogensbelasting en de 
verdedigingsbelasting lb en voor de aangifte 
voor de verdedigings belasting Il, van de niet 
binnen het Rjjk wonende of gevestigde personen 
en lichamen, worden, te beginnen met het 
belastingjaar 1927 /1928, gewijzigd als volgt: 

a. de op de voorzijde der formulieren voor
komende mededeeling nopens de uitreiking en 
terugzending en die nopens de invulling en 
onderteekening maken niet langer deel uit van 
die formulieren ; 

h. de toel ichting, opgenomen onder de in 
de formulieren onder 3 voorkomende vragen, 
wordt gelezen als volgt : 

Een gehuwde vrouw is zelve belastingplichtig 
en moet dus zelf aangifte doen ingeval van 
scheiding van tafel en bed of van scheiding van 
goederen, alsmede indien en in zooverre zij bij 
huwelijksche voorwaarden het beheer van haar 
roerende en onroerende goederen en het vrije 
genot harer inkomsten heeft bedongen. Heeft 
de gehuwde vrouw alleen het beheer van haar 
vermogen of een gedeelte daarvan, dan is zij 
desgevraagd verplicht om, ten behoeve van 
den aanslag van haar rnhtgenoot - op een 
bijzonder aangiftebiljet - aangifte te doen 
van het vermogen dat zij beheert. In alle 
andere gevallen moet de gehuwde man tevens 
het vermogen zijner echtgenoote aangeven. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslui t , dat in het Staats
blad zal worden geplaa,tst en waarvan afschrift 



1927 28 A P R I L (S.103-105) 252 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 28sten April 1927. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 29 April 1927.) 

28 Apri l 1927. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 104. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 58,124,241. 

28 April 1927. WET, houdende regeling van het 
t oezicht op mijnbouwkundige ónderzoe 
kingen (wijziging Mijnwet 1903 (Staatsblad 
n°. 73 van 19C4). S. 105. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. . doen te weten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, regelen te gtellen voor 
h~t toezicht op mijnbouwkundige onderzoe
kmgen en daartoe de Mijnwet 1903 (Staats
blad n°. 73 van 1904) te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De aanhef van het eerste lid onder a 

van artikel 9 der wet van 27 April 1904 (Staats
blad n°. 73) wor<lt, gelezen als volgt : 

ter verzekering van de veiligheid bij de mijn
ontginning en bij mijnbouwkundige onder
zoekingen en van de bescherming van de in 
artikel _2 der wet van 21 April 1810 (Bulletin 
des Lois n°. 285) bedoelde delfotoffen bij die 
onderzoekingen, zoomede in het belang van de 
veiligheid en de gezo,idheid van menschen en 
dieren bij het verblijf in de mijnen en in of op 
alle bij de exploitatie eener mijn behoorende 
werken en inrichtingen, zoo onder als boven 
den grond, alsmede in de bij mijnbouwkundige 
onderzoekingen behoorende werken en inrich
ingen, met name betreffende : 

2. In het tweede lid van artikel 9 der wet van 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 73), zooals dit is 
gewijzigd bij de wet van den 16den December 
1916 (Staatsblad n°. 552), wordt in plaats van 
.,1921" gelezen " 1931". 

3. Het eerste lid van artikel 12 der wet van 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 73) wordt gelezen 
als volgt : 

De ambtenaren, aan wie bij den in artikel 9 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
h_et toezicht op de mijnontginning of de opspo
rmg van de bij <leze wet, ~trafbaar iscstelde 
fei ten is opgedragen, hebben toegang t ot de 
mijnen en tot alle bij de exploitatie eener _mijn 
behoorende werken en inrichtingen, zoowel 
onder als boven den grond, alsmede tot alle bij 
mijnbouwkundige onderzoekiPgen behoorende 
werken en inrichtingen, met het recht om voor 
den toegang tot de werken onder den grond 
voor zich het gebruik van de toestellen tot het 
nederla ten en ophalen van personen te eischen. 

Art. Il. l. Het eerst.e lid onder a van artikel 9 
der wet van 27 April 1!104 (Staatsblad n°. 73), 
zooals dit artikel zal luiden na het in werking 
treden vg,n de wet van 26 Maart, 1920 (Staatsblad 
n°. 156), wordt gelezen als volgt : 

ter verzekering van de veiligheid bij de mijn
ontginning en bij mijnbouwkundige onder
zoekingen en van de beschermmg van de in 

artikel 2 van de wet van 21 April 1810 (Bulletin 
des Lois n°. 285) bedoelde delfstoffen bij die 
onderzoekingen, zoomede in het belang van de 
veiligheid en de gezondheid van menschen 
en <lieren bij het verblijf in de ondergrondsche 
werken van mijnen, heneveus in de daarbij 
behoorende bovengronds gelegen werken en 
inrichtingen, bij algemeenen maatregel van 
bestuur aangewezen, alsmede iu de bij mijn
bouwkundige onderzoekingen behoorende wer
ken en inrichtingen , met name betreffende : 

de inrichting van de ontginningswerken en 
van den afbouw, benevens het bijhouden van 
plans en regist,er'l ; 

het verkeer op de rnrreinen boven den grond 
en in de inrichtine;en der bovengrondsche 
wf'rken; 

den toegang tot de ondergrondsche werken 
en de inrichting van en het verkeer door de 
schachten; 

het verkeer in de ondergrondsche werken ; 
de middelen tot verwijdering van het over

tollige water ; 
de verlichting, de luchtverversching en de 

maatre!!elen te nemen tot het bevorderen van 
eene dragelijke temperatuur en tot het ver
wijderen van schadelijke dampen, gassen en stof; 

<le aanwezigheid eu de inrichting van kleed-, 
bad- en schaftlokalen alsmede van privaten; 

het ve.rstrekken van goed drinkbaar water ; 
de maatregelen te nemen tot het voorkomen 

van brand en ontploffing en tot het voorkomen 
van ongevallen door werktuigen, werktuigdeelen, 
drijfwerken, gereedschappen of electrische 
geleidingen, door vallen o{ door vallende voor
werpen; 

het vervoer, den opslag en het gebruik van 
ontplofbare stoffen ; 

de bij ongevallen of bij gevaar voor ongevallen 
t e nemen maatregelen. 

2. In het tweede lid van artikel 9 der wet 
van 27 April 1904 (Staatsblad n°. 73); zooals dit 
artikel zal luiden na het in werking ti:-edf'n van 
de wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 156), 
wordt in plaats van "1926" gelezen: :,1931". 

3. Het eerste lid van artikel 12 der wet .van 
27 Apri l 1904 (Staatsblad n°. 73), zooals dit 
artikel zal luiden na het in werking treden van 
de wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. li\6), 
wordt gelezen als volgt : 

De ambtenaren, aan wie bij den in artikel 9 
be<loeldcn algemeenen maatregel van bestuur 
het toezicht op de mijnont6 inning of de op
sporing van de bij deze weG strafbaar gestelde 
feiten is opgedragen, hebben toegang tot de 
ondergrondsche werken van mijnen benevens 
tot de daarbij behoorende bovengronds gelegen 
werken en mrichtingen, bij algemeenen maat
regel van bestuur aangewezen, alsmede tot alle 
qij mijnbouwkundige onderzoekingen behoo
rende werken en inrichtingen, met het iecht om 
voor den toegang tot de werken onder den grond 
voor zich het gebruik van de toestellen tot het 
nederlaten en ophalen van personen te eischen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 28sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 17 Mei 1927.) 
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28 April 1927. WET, houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voor het diemt. 
jaar 1927. S. 106. 

28 April 1927. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven van de Staats
mi;Jnen in Limburg voor het dienstjaar 1927 
en aanwijzing van de middelen tot dekking 
van die uitgaven. S. 107. 

De begrootiug wordt vastgesteld op f 59,266,500. 

28 April 1927. WET, tot vast stelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1927. 
s. 108. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 14,600,600. 

28 April 1927. WET tot verklaring van het 
algeween nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de gemeenten Benne
broek en Heemstede, noodig voor ver betering 
van den Rijksweg van de Haagschc 
Schouw naar Haarlem. S. 109. 

28 April 1927. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJ
muiden voor het dienstjaar 1927. S. llO. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 824,250. 

28 April 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten in de gemeenten Geulle, 
Elsloo en Roosteren, noodig voor den aanleg 
van scheepvaartwegen c. a. in Zuid-Lim
burg ingevolge de wet van 28 Juli 1921 
{Staatsblad n°. 1012) (Julianakanaal). 
S. lll. 

28 April 1927. WET tot goedkeuring van het 
op 23 Juli 1926 te 's -Gravenhage gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag tusschen Ne
derland en Denemarken. S. ll2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 23 Juli 1926 te 's-Gravenhage t us
schen Nederland en Denemarken gesloten voor
loopig luchtvaartverdrag en de daarbij be 
hoorende bijlage ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegd op 23 Juli 1926 te 's -Gravenhage 
tusschen Nederland en Denemarken gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag en de daarbij 

behoorende bijlage, mede in afdruk bij deze 
wet gevoegd, worden goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
De JJ1inister van Buüenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
(Uitgeg. 31 Mei 1927.) 

ÜONVEN'.l'ION PROVISOIRE ÜONCERN ANT LA 
NAVIGATION AÉRIENNE ENTRE LES PAYS-BAS 

ET LE DANEMARK. 

Sa Majesté la Reine des PaJs-Ras et sa 
Majesté Ie Roi de Danemar\ et d 'l slande, 

ayant l'intention de conclure une convention 
·provisoire entre les Pays-Bas et Ie Danemark 
relatif à la navigation aérienne, ont nommé 
pour Leurs Plénipotenti:1ires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays Bas: 
Son Excellence Jonkheer H. A. van Karne

beek, Son Ministre des Affaires Etrangères, et 
Sa l\fajesté Ie Roi de Danemark et d'Js 

lande: 
Ron Excellence Monsi'lur Axel Nörgaard, 

Son Envoyé Extraordin,üre et Ministre Pléni
potentiaire près Sa M,i,jesté la RRine des 
Pays-Bas, 

lesquels, dûment autorisés, sont convenus 
des articles suivant8 : 

Article prem;er. Chacun des Et.ats contrao
tants accordera en temps de paix aux aéronefs 
dûment enregistrés dans l'autre Etat contrac
tant, la überté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, p.ourvu que les conditions 
établies dans la présente convention soient 
observées. 

Au sens de cette convention Ie "territoire des 
Etats contractants" sera entendu comme com
prenant les eaux territoriales ; Ie mot "aéronef" 
ne désignera que les aéronef& privés. 

A1t. 2. JPcqu'à nouvel ordre il sera permis 
de survoler les frontières des deux Etats con
tractants à n ' importe que! point-. 

Art. 3. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit d'interdire Ie survol de certa.ines zones 
de son terri toire, sous réserve q u ' il ne sera 
fait aucune distinction à eet égard entre les 
aéronefs des deux F,ta ts. 

En outre chaque Etat aura le droit en cas de 
circonstances except ionnelles de restreindre ou 
d'interdire le survol de son territoire ou de 
partiee de son territoire. Dans ce cas la réserve 
mentionnée ci-dessus ne sera pas applicable. 

Les interdictions et restrictions de eet article 
devront être notifiées à l'autre Etat contractant. 

A rt. 4. C:haque aéronef s'engageant au
dessus d'une zone interdite, devra donner Ie 
signa! de détresse, prescrit par l'Etat survolé, 
et atterrira immédiatement sur l 'un des aéro
dromes ou aéroports de eet Etat et en dehors 
de la zone interdite. 

Art. 5. Le~ aérodromes et aéroports, ouverts 
à l'usage public, seront ouverts aux aéronefs 
des deux Etats. 

Après l 'en trée dans et avant la sortie de l'un 
des deux pays, Ie premier atterrissage et Ie 
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dernier rlépart ne devront avoir lieu que sur 
ou de l'un des aérodromes ou aéroports ouverts 
à l'usage public, ou les formalites douanières 
pourront etre remplies, tout atterrissage entre 
la frontière et l'aérodrome ou l'aéroport étant 
interdit. · 

Dans des cas exceptionnels et avec la per
mission de l'autorité compétente, il sera permis 
d'effectuer Ie premier atteriissage et, le clernier 
départ sur un autre terrain ou d'un autre 
terr.>in, ou les formalités douanières pourront 
être remplies, l 'atterrisage entre Ja frontière et 
Ie terrain susvisé étant également interdit. 

Chacun des Etats contractants comm uniquera 
à l 'autre une liste des aérodromes ou aéroports 
ouverts àl'usage public avant la mise en vigueur 
de cette convention. Cette liste désignera en 
plus les endroits ou les formalités douanières 
pourront être effecauées. 

Toute modifiration de cette liste, et toute 
restriction, même temporaire, dans l'usage des 
aérodromes et des aéroports indiqués seront 
notifiées immédiatement à l'autre Etat contrac
tant. 

Art. 6. Les aéronefs devront porter des 
marques distinctives apparentes, permettant de 
les identifier en plein vol. 

Les aéronefs devront être pourvus des certi
ficat~ et des dor.umcnts prescrits pour la circu
lation aérienne dans leur pays. 

Autant qu elles remplissent dans l'aéronef 
des fonct,ions pour lesq uelles une licence spéciale 
est exigée dans leur pays, les personnes com
posant l'équipage - c. à d. toutes les personnes 
se t,rouvant à bord de !'aéronef àl'exception des · 
passagers - devront être manies des certificats 
prescrits pour la circulation aérienne dans leur 
:pays; les autres membres de l'équipage devront 
etre 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 équipaf?;e par l'un des 
deux Etats contractants auront dans l'autre 
Etat la même valirlité que les documents 
correspondants 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 sou ter
ritoire les brevets d'aptitude conférés à ses 
ressortissant~ par l'autre Etat contractant. 

Art. 7. Faute de prescriptions spéciales et 
sauf les prescriptions de l'article 6, les per
sonnes composant l 'équipage et les passagers 
devront être pourvus des documents ex1gés 
par les règlements généraux concernant Ie tralie 
entre les deux pay,,. 

Art. 8. Aucun appareil radioélectrique ne 
pourra être porté par un aéronef sans une 
licence spéciale, délivrée par !'Et.at dont l'aé
ronef possède la nationalité. L'usage de ces 
appareils est soumis au-dessus du territoire de 
chacun des Etats contractants aux prescrip
t ions posées à. eet effet par l'autorité compiltente 
de eet Etat. En outre ces appareils ne pourront 
être employés que par les membres de l'équi
page, munis d'une licence spéciale délivrée à 
ce~ effet par Ie Gouvernement de leur pays. 

Les deux Etats contractants se réservent 
pour des raisons de sécurité de conclure des 
arrangements relatiis à l'installation obligatoire 

d'appareils radioélectriques dans les aéronefs. 
Art. 9. Les aéronefs t ransportant des per

sonnes et des marchandiscs 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. 

Si, à l'arrivée de 1 'aéronef, il est constaté une 
différence entre Je manifeste et les marchandises 
transportées, l'autorité douanière de l'aéro
drome ou de I'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 
ent.re les administrations postales des deux 
Etat-~ contractants. 

Art. ,0. Il sera interdit aux aéronefs, à 
leur équipage et aux paMagers de transporter 
comme cargaison ou d'autre manière des 
armes, des munitions, des gaz asphyxiants ou 
des explosif~. Le transport de pigeons voya
gem"S et d 'appareils photographiques et cinéma
tographiques dans les limites du territoire de 
l'Etat contractant, dont l'aéronef ne possède 
pas la nationalité, n<' s'effectuera pas sans une 
permission de l'autorité compétente de eet 
Etat. · 

Art. ll. Au départ et à l'atterrissage les 
autorités comp6tentes de chacun des Etats 
contractants auront Ie droit dans tous les cas 
de visiter les aéronef~ de l'autre Etat et de 
vérifier les certificats et les documents prescrits. 

Art. 12. Chacun des Etats contractants 
aura. le droit de soumettre à des réglementa
ti0ns spéciale Ie transport commercial de 
personnee et do marchandi es 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 terri toire de 1 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'aut,re 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 spécia le de l'Etat, 
sur Ie territoim duquel a lieu Ie déchargement 
ou Ie iet. 

Art. 
0

15. Les Etats contractants convien
nent que les aéronefs apparten ant à l 'un des 
Etats contractants, leurs équipage et passagers, 
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'impor
tation, transport de personnes et de marchandi
ses, à la sécurité et l 'ordre public, à moins 
qu'il n'en ait été prévu autrement dans eet 
àccord. Ils y seront aussi souruis aux autres 
obligations résultant de la législation générale 
en vigueur. 

Les deux Etats contractants be communi
queront, mutuellement. tous les lois et règle-
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ments régissant la navigation aérienne sur leur 
terri toire. . 

Art. 16. Chacun des Etats contractants 
pourra dénoncer cette convention en tout temps 
avec préavi~ rle 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 
internationa Ie relative à la navigation aérienne 
signée à Paris Ie 13 octobre 1919. 

Art. 17. La présente convention sera ratifiée 
et l'échan~e des instruments de ratification 
devra avmr lieu aussi tot 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 proviRoire et 
y ont apposé· leurs sceaux. 

Fait, en double exemplaire, à la Haye, Ie 
23 j uillet 1926. 

(L.S.) VAN KARNEBEEK. 
(L.S.) AXEL NöRGAARD. 

ANNEXE I. 

Sur Ie territoire danois l'aéronef devra autant 
que possible naviguer de façon à pouvoir être 
observé de l'un ou de plusieurs des points 
suivants: 
Phare de Anholt . 56° 44' 16" N. 

ll0 39' 15" E. 
Fornaes . 56° 26' 36" N. 

10° 57' 40" E. 
Gedser . 54° 33' 50" N. 

ll0 58' 03" E. 
Hammeren 55° 17' 12" N. 

14° 45' 50" E . 
Hanstholm 57° 06' 47" N. 

8° 36' 08" E. 
Hirshals. 57° 35' 06" N. 

9° 56' 45" E. 
Hirsholm 57° 29' 09" N. 

10° 37' 43" E. 
,, Kjels-Nor . 54° 43' 52" N. 

10° 43' 31" E. 
Knudshoved . 55° 17' 25" N. 

10° 51' 21" E. 
,, Kronborg 56° 02' 22" N. 

12° 37' 36" E. 
,, Revsnaes 55° 44' 36" N. 

10° 52' 23" E. 
,, Sejroe 55° 55' 09" N. 

ll0 05' 07" E. 
,, Skagen 57° 44' 09" N. 

10° 38' 03" E. 
,, Sprogoe. 55° 19' 51" N. 

10° 58' 25" E. 
Stevns . 55° 17' 26" N. 

12° 27' 28" E . 
,, Vestborg 55° 46' 11" N. 

10° 33' 17" E. 
Bateau-feu Laesoe Rende 570 12' (48") N. 

10° 41 ' (38") E. 
Laesoe-Trindel 57° 26' (30") N. 

JIO 16'(45")E. 
de Schultz's Grund. 56° 08' (54") N. 

U 0 ll'(lO")E. 
,, Drogden . . 55° 33' (03") N. 

12° 42' (57") E. 
., Horns Rev 55° 34' (06") N. 

7° Hl' (30") E. 

Bateau-feu " Vyl 

,, Graadyb. 

2. 

55° 21' (30") N. 
70 40' (30") E. 

55° 20' (02") N. 
8° 04' (41") E. 

Au cas ou dans l'un des Etats contractants 
l'assurance de responsabilité pour les aéronefs 
serait obligatoire, l'assurance contractée à eet 
effet chez une société d'assurance, approuvée 
à cette fin par les autorités compétentes dans 
l 'autre Etat contractant sera considérée comme 
suffisante pour les aéronefs appartenant à eet 
Etat, à condition que les indemnités peuvent 
être réglées par un représentant de ladite 
société dans Ie premier Etat. 

3. 
Cette annexe sera considérée comme une 

partie intégrale de la convention provisoire. 

28 April 1927. WET tot vaststelling van de 
begroot-ing van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het, dienstjaar 1927. S. ll3. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 8,169,930. 

28 April 1927. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het "Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging", dienst 1927. S. 114. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 9,000. 

28 April 1927. WET, tot vaststelling van de 
'!l<.!6rooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel. 
dienst 1927. S. 115. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 34,000. 

28 Apti! 1927. WET tot verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven. 
van het Staatsbedrijf der Art,illerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1926. 
S. II6. 

28 April 1927. BESLUIT tot nadere WJJzigmg 
van het Reglement op het verleenen van 
verlof, na opzending naar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onder
luitenant van het Nederlandsch-Indische 
leger. S. 117. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . . doen~ weten ~ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 1 

Koloniën van 25 April 1927, Sste Afdeeling· 
no, 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 6b van het Reglement op het 

verleenen van verlof, na opzending naar Neder-
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land, aan militairen beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlarulsch-Indische 
leger, vastgesteld bij Ons besluit van 4 April 
1919 n°. 12 (Nederlandsch Staatsblad n°. 145, 
Indisch Staatsblad n°. 373) en laatstelijk gewij
zigd bij dat van 23 Maart 1925 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 107, Indisch Staatsblad n°. 187), 
wordt nader als volgt gewijzigd en aange
vuld: 

I. In het tweede lid wordt tusschen de 
woorden "meer dan een minderjarig kind" en 
,, te zijnen laste' ' ingevoegd het woord "geheel'' ; 

II. Het derde lid wordt gelezen: 
,,(3). Het normaal maandelijksch verlof

traktement wordt, indien en zoolang de met 
verlof zijnde onderofficier geen kostwinner is, be
houdens het bepaalde in den volgenden zin, 
verminderd met t ien percent. Deze vermindering 
wordt niet toegepast ten aanzien van den onder
officier : 

a. die minderjarige kinderen gedeeltelijk te 
zijnen laste heeft ; 

b. wiens huwelijk door echtscheiding is 
ontbonden. indien hem bij rechterlijk vonnis 
de verplichting is opgelegd bij te dragen in de 
kosten van het levensonderhoud van zijne 
gewezen echtgenoote. dan wel van haar en van 
de uit dat huwelijk geboren kinderen." ; 

III. Het vijfde lid wordt. gelezen: 
,,(5) In dit artikel wordt verstaan onder: 
a. kostwinner : 
1 °. ieder die wettig gehuwd en tevens 

gezinshoofd is ; 
2°. ieder die bloedverwanten in den eersten 

of tweeden graad (met uitzondering van 
natuurlijke en wettelijk erkende kinderen); dan 
wel stiefkinderen, geheel te· zijnen laste heeft ; 

b. minderiarige kinderen : 
minderjarige ongehuwde wettige of gewet

tigde kinderen en stiefkinderen ; 
c. stief kinderen : 
kinderen uit een vorig huwelijk van de echt

genoote of de overleden echtgenoote van den 
betrokken onderofficier.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Zij, die op den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit in het genot zijn van een verlof
traktement, dat hooger is dan dat, hetwelk hun 
krachtens de bepalingen van dit besluit zou toe
komen, behouden dat hoogere verloftraktement 
voor den verderen duur van hun verlof. 

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

Het Loo, den 28sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 16 Mei 1927.) 

28 April 1927. BESLUIT tot nadere WJJzigmg 
van het Reglement op het verleenen van 
verlóf, na opzending naar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onder
luitenant, behoorende tot of gedetacheerd 
bij de troepen in Suriname en Curaçao. 
S. ll8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 25 April 1927, 8ste Afdeeling, 
n° 9 · 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 7b van het Reglement op het 

verleenen van verlof, na opzending naar Neder
land, aan militairen beneden den rang van onder
luitenant, behoorende tot of gedetacheerd bij de 
troepen in Suriname en Curaçao, vastgesteld 
bij Ons besluit van 18 Juni 1923, n°. 29 (Staats
blad n°. 273), la11tstelijk gewijzigd bij dat van 
23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 108), wordt nader 
als volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. In het tweede lid wordt tusschen de 
woorden "méér dan één minderjarig kind" en 
,, te zijnen laste" ingevoegd het woord "geheel" ; 

II. H et derde lid wordt gelezen : 
,,(3) Het normaal maandelijksch verlof

traktement wordt, indien en zoolang de met 
verlof zijnde onderofficier geen kostwinner is, 
behoudens het bepaalde in den volgenden zin, 
verminderd met t ien percent. Deze vermin
dering wordt niet toegepast ten aanzien van 
den onderofficier : 

a. die minderjarige kinderen gedeeltelijk t.e 
zijnen laste heeft ; 

b. wiens huwelijk door echtscheiding is ont
bonden, indien hem bij rechterlijk vonnis de 
verplichting is opgelegd bij te dragen in de 
kosten van het levensonderhoud van zijn 
gewezen echtgenoote, dan wel van haar en van 
de uit dat huwelijk geboren kinderen."; 

III. Het vierde lid -~~r1t. e:elezen: 
,,(4) In dit ,rtikel wordt irstaan onder: 
a. kostwinner : 
1 o. ieder die wettig gehuwd en tevens 

gezinshoofd is ; 
20. ieder die bloedverwanten in den eersten 

of tweeden graad (met uitzondering van 
natuurlijke en wettelijk erkende kinderen), dan 
wel stiefkinderen, geheel te zijnen laste heeft ; 

b. minderjarigê kinderen : 
minderjarige ongehuwde wettige of gewettigde 

kinderen en stiefkinderen ; 
c. stiefkinderen : 
kinderen uit een vorig huwelijk van de echt

genoote of de overleden echtgenoote van den 
betrokken onderofficier.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien de.r afkondiging. 

Zij, die op den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit in het genot zijn van een verlof
traktement, dat hooger is dan dat, hetwelk 
hun krachtens de bepalingen van dit besluit 
zou toekomen, behouden dat hoogere verlof
traktement voor den verderen duur van hun 
verlof. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in hetStaatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Kolonien, KONINGSBERGER. 
(Uitgeg. 16 111ei 1927.) 

30 April 1927. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. ll9. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 5S,972.221. 
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30 April 1927. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 120. 

De begroot,ing wordt vastgesteld op f 40,993,315. 

30 April 1927. WET, houdende verlenging 
v'an den t ermijn der opschorting van de 
betaling van rente en aflossing van de 
Surinaamsche Spoorwegleening. S. 121. 

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

dat het wenschelijk is den termjjn te verlengen, 
waarvoor bij de wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 822, Gouvernementsblad 1920 
n°. 5) de betaling van rente en aflossing van 
d e Surinaamsche Spoorwegleening werd opge
schort; 

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

Eenig artikel. 
In artikel 1 van de wet van 22 December 

1919 (Staatsblad n°. 822, G01tvernementsblad 
1920 n°. 5) wordt in plaats van "5 jaren" 
gelezen "tien jaren". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten April 

1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

(Uitgeg. 23 Mei 1927.) 

3G April 1927. WET, houdende positie-rege
ling van ambtenaren, in dienst van Neder
landsch-Indie, Suriname of Curaçao, leden 
der Staten-Generaal. S. 122. 

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

dat het wenschelijk is nadere regelen vast te 
stellen tot uitvoering van artikel 97, tweede 
lid, der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. E en uit 's Lands kas bezoldigd ambt, 

behoorende tot den burgerlijken dienst in 
Nederlandsch-Indie, Suriname of Curaçao -
daaronder begrepen de burgerlijke ambten bij 
militltire inrichtingen -, kan niet gelijktijdig 
worden waargenomen met het lidmaatschap 
van een der beide Kamers van de Staten
Generaal. 

2. 1. Wanneer de bekleeder van een ambt, 
als in artikel 1 bedoeld, met verlof buiten 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao ver
toevend, het lidmaatschap van een der beide 
Kamers van de Staten-Generaal aanvaardt, 
blijft zijn verlof doorloopen ook na het ver
strijken van den tijd, waarvoor het was toe
gekend. 

2. Wanneer de betrokkene bij de aanvaar
ding van het lidmaatschap in het genot is van 
verloftraktement, wordt de uitbetaling daarvan 
tot het volle bedrag voortgezet tot het einde 
van het tijdvak, waarvoor het verloftraktement 
hem was toegekend. 

3. Gedurende den verderen duur van het 
verlof wordt een verloftraktement toegekend, 
overeenkomstig het laatstelijk als zoodanig 
genoten bedrag. Dit verloftraktement wordt 
slechts uitbetaald, indien en voor zooveel het 
meer bedraagt dan de schadeloosstelling,_ welke 

19:.!7 

genoten wordt wegens het lidmaatschap van 
de Staten-Generaal. 

4. \1/anneer de betrokkene bij de aanvaar
ding van het lidmaatschap buiten N ederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao vertoeft met verlof 
buiten bezwaar va.n den Lande, wordt hem 
van dat tijdstip af het · verloftraktement toe
gekend, dat hem zou toekomen, wanneer hem 
verlof naar Europa wegens langdurigen dienst 
ware verleend. Dit verloftraktement wordt 
uitbetaald op den voet van het bepaalde in 
het derde lid . 

5. Wanneer de betrokkene bij de aanvaar
ding van het lidmaatRchap buiten Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao vertoeft, doch niet 
in het genot is van verlof, wordt hem van dat 
tijdstip af verlof verleend onder genot van een 
verloftraktement, berekend en uitbetaald op 
den voet van het bepaalde in het vorige lid. 

3. Wanneer de bekleeder van een ambt als 
in artikel 1 bedoeld, terwijl hij in N ederlandsch-
1 ndië, Suriname of Curru;.ao vertoeft, tot lid 
van een der beide Kamers van de Staten
Generaal wordt gekozen en aan het bevoegd 
gezag kènnis geeft, dat hij dit lidmaatschap 
wenscht te aanvaarden, wordt hem verlof 
naar Europa verleend onder genot van·dezelfde 
voordeelen als waarop een zoodanig verlof 
wegens langdurigen dienst aanspraak geeft, 
met dien verstande evenwel, dat het verlof
traktement slechts wordt uitbetaald, indien en 
voor zooveel het meer bedraagt dan de schade
loosstelling, welke genoten wordt wegens het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal. 

4. Inkomsten uit een ambt, betrekldng of 
beroep, ter hand genomen nadat aan den 
betrokkene verlof was verleend, komen in 
mindering van het verloftraktement, behoudens, 
dat voor hen, op wie het tweede lid van ar
tikel 2 van toepassing is, die vermindering 
eerst ingaat na afloop van het in dat lid be
doelde tijdvak en dat te hunnen aanzien in dit 
opzicht buiten beschouwing blijven ambten, 
betrekkingen en beroepen, die ter hand mochten 
zijn genomen vóór de aanvaarding van het 
Kamerlidmaatschap. . 

5. 1. Het verlof en verloftraktement, toe
gekend ingevolge de artikelen 2 en 3 dezer 
wet, nemen een einde vijf maanden nadat het 
lidmaatschap van een der beide Kamers van 
de Staten-Generaal heeft opgehouden of, 
wanneer geen zitting is genomen, vijf maanden 
nadat zitting genomen had kunnen worden, 
dan wel nadat zich omstandigheden hebben 
voorgedaan, waardoor het zitting nemen on
mogelijk is geworden. 

2. Wanneer bij het einde van het verlof naar 
het oordeel van het bevoegd gezag herstel in 
actiev,:,n dienst niet mogelijk is, wordt de betrok
kene overeenkomstig de deswege bestaande be
palingen op nonactiviteit of wachtgeld gesteld. 
tenzij op grond van de omtrent de verloven 
geldende bepalingen alsdan recht op verlof 
best.aat of de betrokkene in het genot van 
JJensioen wordt gesteld. 

6. 1. Deze wet is mede van toepassing 
op hen, die op het tijdstip van haar inwerking
treding lid van een der beide Kamers van de 
Staten-Generaal zijn, met dien verstande, dat 
zij, die op dat tijdstip een hooger inkomen 
,•an den Lande genieten dan hun ingevolge 
deze wet zou toekomen, dat hoogere inkomen, 

17 
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behoudens het bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel, blijven genieten gedurende het hun 
ingevolge deze wet toekomend verlof. 

2. Ten aanzien van de in dit artikel bedoelde 
personen vindt ar· ikel 4 toepassing voor zooveel 
betreft inkomsten uit een ambt, betrekking of 
beroep, ter hand genomen na de inwerking
•reding van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-G1avenhage, den 30sten April 

1927. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 
(Uitgeg. 18 Mei 1927.) 

30 April 1927, WET tot goedkeuring van het 
op 12 December 1925 t e 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Zwitserland gesloten 
Verzoeningsverdrag. S. 123. 

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

dat het op 12 December 1925 te 's -Gravenhage 
tusschert Nederland en Zwitserland gesloten 
Verzoeningsverdrag, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 12 December 1925 te 's-Gra

venhage tusschen Nederland en Zwitserland 
gesloten Verzoeningsverdrag, dat in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedge
keurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 1 
van het verdrag aanleiding kan geven. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten April 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 23 Mei 1927.) 

TRAITÉ DE CONCILIATION ENTRE LES 
PAYS-BAS ET LA SUISSE. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas et 
Le Conseil Fédéral Suisse, 
animés du désir de resserrer les liens d'amitié 

qui unissent les Pays-Bas et la Suisse et de 
favoriser Ie r èglement pacifique par voie de 
conciliation des différends qui pourraient 
naître entre les deux Pays et qui ne seraient 
pas résolus d'autre manière, ont décidé de 
conclure à eet effet un traité et ont nommé 
pour leurs Plénipotentiaires, savoir, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Son 
Excellence Jonkheer H. A. van Karnebeek, 
Son Ministre des Affaires Etrangères ; 

et Ie ·Conseil Fédéral Suisse : Monsieur A. de 
Pury, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de la Confédération Suisse à 
La Haye, 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 

et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article premier. Tout différend, de quelque 
nature qu 'il soit, qui s'élèverait entre les Parties 
contractantes et n'aurait pu être résolu par 
la voie diplomatique dans un délai raisonnable 
et qui ne serait pas susceptible d'un règlement 
judiciaire ou arbitral, conformément à l 'article 
36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale ou conformément à. 
toute autre convention internationale en vigueur 
entre les Parties contractantes, sera soumis, 
à la demande des deux Parties ou de l'une 
d'entre elles, à une Commission permanente 
de conciliation, aux fins d'examen et de rapport. 

Les Parties contractantes pourront convenir 
qu'un différend qui serait susceptible d 'un 
règlement judiciaire ou arbitral sera p réalable
ment déféré à la procédure de conciliation. 
Si, dans un différend de cette nature, l'une des 
Parties n 'accepte pas les propositions de la 
Commission dans un délai raisonnable, chacune 
d' elles pourra soumettre Ie différend à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Art. 2. La Commission permanente de con
ciliation sera composée de cinq membres. 

Les Parties contractantes nommeront cha
cune un membre à leur gré et désigneront les 
trois autres d 'un commun accord. Ces trois 
membres ne devront, ni être des ressortissants 
des Etats contractants, ni avoir leur domicile 
sur leur territoire ou se trouver ou s'être 
trouvés à leur service. 

Le Président de la Commission sera nommé, 
d'un commun accord, parmi les membres 
désignés en commun. 

La Commission sera constituée dans les six 
mois qui suivront !'échange des ratifications 
du présent traité. ' 

Si la nomination des membres à désigner en 
commun ou du président n'intervient pas dans 
les six mois à compter de !'échange des ratifi
cations ou, en cas de retraite ou de déc~s, 
dans les deux mois à compter de la vacance 
du siège, Sa Majesté Ie Roi de Danemark sera 
prié, au besoin par une seule des Parties, de 
procéder à ces nominations. 

Art. 3. Les membres de la Commission de 
conciliation seront nommés pour troi~ ans. 
Sauf accord contraire entre les Parties con
tractantes, ils ne pourront être révoqués pen
dant la durée de leur mandat. En cas de décès 
ou de retraite d'un membre, il devra être 
pourvu à son remplacement pour Ie reste de 
la durée de son mandat. 

Si Ie mandat d'un membre désigné d'un 
commun accord expire sans qu'aucune des 
Parties s'oppose à son renouvellement, Ie 
mandat sera censé renouvelé pour une nouvelle 
période de trois ans. De même, si à l 'expiration 
dn mandat d 'un membre désigné par l'une 
des Parties, cette Partie n'a pas pourvu à son 
remplacement, son mandat sera censé renouvelé 
pour trois ans. 

Un membre dont Ie mandat expire pe11dant 
la durée d'une procédure en cours continue à 
prendre part à !'examen du différend jusqu'à 
clöture de la procédure. 

Art. 4. La Commission de conciliation 
déterminera son siège. Elle pourra en décider 
librement Ie transfert. 

Art. 5. Dans les quinze jours qui suivent 
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la notification d'une demande de conciliation 
à la Commission permanente de conciliation, 
chacune des Parties contractantes pourra rem
placer Ie membre librement désigné par elle 
par une personne possédant une compétence 
spéciale dans la matière qui fait l'objet du 
différend . 

La Partie qui entendrait user de ce droit 
en avertira immédiatement la Partie adverse ; 
dans ce cas, celle-ci pourra user du même 
droit dans un déla i de quinze jours à compter 
de la notifica t;on qu'elle a reçue. 

Au cas ou l'un des membres de la Commis
sion de conciliation désignés en commun par 
les P arties contractantes serait momentané
ment empêché de prendre part aux travaux 
de la Commission par suite de maladie ou de 
toute autre circonstance, les Parties s'enten
dront pour désigner un suppléant s'il y a lieu, 
qui siégera temvorairement à sa place. 

s; la désignation de ce snppléant n'intervient 
pas dans un délai de trois mois, à compter de 
la vacance t emporaire du siège, a l\Iajesté Ie 
R oi de Danemark sera prié pa r les deux Parties 
ou l 'une d'elles de Ie désigner. 

Chaque Partie se réserve de nommer immé
diatement un suppléant pour remplacer tem
porairement Ie membre permanent, désigné 
par elle qui, par suite de maladie ou de toute 
autre circonstance, se trouverait momentané
ment empêché de prendre part aux travaux 
de la Commission. La Partie qui entendrait 
user de ce droit, en avertira immédiatement 
la Partie adverse. 

Art. 6. La Commission de conciliation aura 
pour tache d'examiner tout différend qui lui 
serait soumis pa r les Parties contractantes et 
de rédiger un rapport qui déterminera l'état 
des faits et contiendra, toutes les fois que les 
circonstances Ie permettront, des propositions 
en vue du règlement du différend. 

Art. 7. La Commission de conciliation sera 
saisie sur requête adressée à son président par 
les deux Parties contractantes ou par l'une 
d 'entre elles. Dans ce dernier cas, notification 
de la requête sera faite en même t emps à 
l'autre Partie. 

Art. 8. Les Parties contractantes auront Ie 
droit de nommer auprès de la Commission de 
conciliation des agents spéciaux qui serviront, 
en même temps, d'intermédiaires entre elles 
et la Commission. 

Art. 9. Les Parties contractantes s'cnga
gent à faciliter, dans tous les cas et sous tous 
les rapports, les travaux de la Commission de 
conciliation et, en particulier, à accorder à 
celle-ci toute assistance judiciaire par l 'entre
mise des autorités compétentes. 

Les Parties contractantes s'engagent à user 
des moyens dont elles disposent d'après leur 
législation intérieure, pour assurer la compa
rntion des témoins ou des experts se trouvant 
sur leur territoire et cités devant la Commis
sion. Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant 
la Commission, elles feront procéder à leur 
audition devant leurs antorités compétentes. 

Art. 10. Les délibérations de la Commission 
de concihation auront lieu à huis .clos, à moins 
que la Commission, d'accord avec les Parties, 
n'en décide autrement. 

Art. ll. La procédure devant la Commis
sion de conciliation sera contradictoire. 

La Commission réglera elle-m ême la procé
dure, en tenant compte, sauf décision contraire 
prise à l'unanimité, des dispositions contenues 
au titre III de la Convention de La Haye pour 
Ie règlement pacifique des conflits internatio
naux du 18 octobre 1907. 

Art. 12. Sauf disposition contraire du pré
sent traité, les décis10ns de la Commission de 
conciliation seront prises à la majorité simple 
des voix. 

Art. 13. La Commission de conciliation 
présentera sou rap~ort dans les sh.: mais à 
com,Pter du jour ou elle aura été saisie du 
differend, à moins que les Parties contrac
tantes ne décident, d'un commun accord, 
d 'abréger ou de proroger ce délai. La Com
mission, de son cóté, aura Ie droit de proroger 
ce déla i une seule fois. Une fois la procédure 
commencée, il ne sera plus loisible aux Parties 
contractantes de l'abréger. 

L 'avis motivé des membres restés en minorité 
sera consigné dans Ie rapport. 

Un exemplaire du rapport sera remis à 
chacune des Parties. 

Le rapport n'aura, ni en ce qui concerne 
!'exposé des faits , ni en ce qui concerne les 
considérations juridiques, un caractère obli- · 
gatoire. 

Les Parties contractantes s'engagent à ne 
pas publier Ie rapport individuellement sans 
s'être consultés au préalable. La Commission 
pourra ordonner la publication de son rappor t, 
à moins que les deux membres librement nom
més par les Par ties ne s'y opposent. 

Art . 14. Pendant la durée effective de la 
procédure, les membres de la Commission de 
conciliation recevront une indemnité dont Ie 
montant sera arrêté entre les Parties con
tractantes. 

Chaque Partie supportera ses propres frais 
et une part égale des frais de la Commission. 

Art. 15. Durant Ie cours de la procédure 
de conciliation, les Par ties contractantes s'ab
stiendront de toute mesure pouvant avoir une 
répercussion préjudiciable sur l'acceptation des 
propositions de la Co=ission de conciliation. 

Art. 16. Le présent t raité sera ratifié et les 
instruments de ratification en seront échangés 
à La Haye dans Ie plus bref délai possible. 

Le traité est conclu pour la durée de 10 ans, 
à compter de !'échange des instruments de 
ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois 
au moins avant l 'expiration de ce terme, il 
demeurera en vigueur pour une nouvelle 
période de dix ans, et ainsi de suite. 

Si une procédure de conciliation est pendante 
lors de l'expiration du présent traité, elle 
su.ivra son cours conformément aux dispositions 
du présent traité ou de toute autre convention 
que les Parties contractantes auraient convenu 
de lui substituer. 

En foi de q.uoi, les Plénipotentiaires susnom
més ont signe Ie présent traité et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait à La H aye, en double exemplaire, Ie 
12 décembre 1925. 

(L.S.) v. KARNEBEEK. 
(L.S.) A. DE PURY. 

17* 
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30 April 1927. WET, houdende goedkeuring 
van het op 20 Mei 1926 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Du.itschland geslo
t~? Arbitrage- en Verzoenings-verdrag met 

· b1J behoorend slotprotocol. S. 124. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 20 Mei 1926 te 's-Gravenhage tus
schen Nederland en Duit chland gesloten 
Arbit rage- en Verzoenings-verdrag met bijbe
hoorend slotprotocol, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd, ingevolge a rtikel 58 der 
Grondwet goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat vVij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. H et op 20 Mei te 's-Gravenhage 

tusschen Nederland en Duitschland gesloten 
Arbit rage- en Verzoenings-verdrag met bijbe
hoorend slotprotocol in afdruk nevens deze 
wet gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen t e bekrachtigen, waartoe het in 
artikel 1 dezer wet genoemd verdrag met bijbe
hoorend slotprotocol aanleiding mooht geven. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den, dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten April 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitge,g. 23 Mei 1927.) 

NEDERLANDSCH-DUITSCH ARBITRAGE
EN VERZOENINGSVERDRAG 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
EN HET DUITSCHE RIJK, 

vervuld van den wensch, de ontwikkeling 
van de procedure van vreedzame beslecht ing 
van internat ionale geschillen t e bevorderen, 
zijn overeengekomen een algemeen Arbitrage
en Verzoeningsverdrag te sluiten. 

Te dien einde hebben tot gevolmachtigden 
benoemd . 

Hare Majesteit de Koningin der Nede.rlanden: 
Zijne E xcellentie Jonkheer H . A. van Ka r

nebeek, Hoogstderzelver Minister van Buiten
landsche Zaken ; 

De Duitsche Rijkspresident: 
Freiherr H. L~cius von Stoedten, Buiten 

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
het Duitsche Rijk t e 's-Gravenhage, 

die, nadat zij hunne volmachten onderzocht 
en in goeden en behoorlijken vorm hebben be
vonden, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

Art . 1. De Verdragsluitende Partije.n ver
plichte.n zich, alle geschillen van welken aard 
ook, die tusschen haar ontstaan en .niet binnen 
redelijken tijd langs diplomatieken weg kun
nen worde.n opgelost, en die niet met toe
st emming van beide Pa rtij en aan het Perma
nente Hof van Internationale Justitie worden 
voorgelegd. volgens de bepalingen van dit 
Verdrag, hetzij aan een arbitrage- hetzij aan 
een verzoeningsprocedure te onderwerpen. 

Geschillen, voor welker beslechting de Ver
dragsluitende Pa rtij en door andere t usschen 
haar bestaande overeenkomsten aan een bij-

zondere procedure gebonden zijn, worden vol
gens de bepalingen dezer overeenkomsten be
handeld. 

Art. 2. Onder voorbehoud van de bepalin
gen van artikel 3 worden op verlangen van een 
der P artij en aan de a rbitrage-procedure onder
worpen, die geschillen, waarbij de Pa rtijen het 
onderling oneens zijn over een rechtsvraag, in 
het bijzonder die geschillen, welke betrekking 
hebben op: 

ten eerste : inhoud, uit legging en toepassing 
van een tusschen de beide Partijen gesloten 
Verdrag; 

ten tweede : ieder punt van internationaal 
recht ; 

ten derde : het bestaan van een feit, dat, 
wanneer het werd vastgesteld, zou inhouden 
de schending van een internationale verplich 
ting ; 

ten vierde : omvang en aard van de vergoe
ding in geval van zulk een schending. 

Wanneer er tusschen de Partijen meenings
verschillen bestaan over de vraag of een ~eschi 
tot de hierboven omschreven soor ten behoort, 
dan wordt over deze voorafgaande vraag door 
de arbitrage-procedure beslist. 

Art. 3. Bij vragen, die krachtens de lands
wetten van de Partij , t egen wie een ei ch wordt 
ingesteld, door de rechterlijke autoriteiten, met 
inbegrip van de administratieve gerechten, 
beslist moeten worden, kan deze Partij ver
lan~en, dat de geschillen eerst dan aan de 
arbitrage-procedure worden onderworpen, nadat 
in de gerechtelijke procedure een eindvonnis 
gewezen is en dat zij uiterlijk zes maanden na 
deze beslissing voor het Scheidsgerecht worden 
gebracht. Dit geldt niet, wanneer het een geval 
van rechtsweigering betreft en de wettelijk 
voorgeschreven instanties zijn ingeroepen. 

Ontstaat er tusschen de Partijen verschil van 
meening over de toepassing van bovenstaande 
bepaling, dan wordt daarover volgens de 
arbitrage-procedure beslist. 

Art. 4. H et Scheidsgerecht legt aan zijne 
beslissingen ten grondslag : 

ten eerste : de t usschen de Partijen gAldende 
overeenkomsten van algemeenen of bijzon
deren aard en de daaruit voortspruitende 
r echtsregelen ; 

t en tweede : het internationale gewoonte
recht, als uiting van een algemeene, als recht 
er kende practijk ; 

ten derd e : de algemeene door de beschaafde 
Staten erkende rechtsbeginselen ; 

t en vierde : de resultaten van beproefde 
wetenschap en rechtspraak als hulpmiddel voor 
het vaststellen der rechtsnormen. 

Met toestemming van beide P artijen kan het 
Scheidsgerecht zijn beslissing, in plaats van 
daaraan rechtsbeginselen t en grondslag te leg
gen , naar billijkheid nemen . 

Art. 5. Voor zoover de P artij en niet in een 
bijzonder geval een tegen estelde overeen
komst aangaan, wordt het cheidsgerecht op 
de volgende wijze samengesteld. 

De rechters worden gekozen op den grond
slag van de lijst der leden van het door het 
H aagsche Verdrag voor de vreedzame be~lech
ting van internationale geschillen v,in 18 Octo
ber 1907 in het leven geroepen Permanente 
H of van Arl-itrage t e 's-Gravenhage. 

Iedere Partij benoemt naar vrije keuze één 
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scheidsrechter. In gemeen overleg benoemen 
de Partijen drie andere rechters en uit hun 
midden den Voorzitter. Wanneer een der bij 
gemeen overleg benoemde rechters na zijn ver
kiezing, de nationaliteit van een der beide 
Partijen verkrijgt, zich op het gebied van een 
harer metterwoon vestigt, of in dienst van een 
harer t reedt, kan elk der Partijen verlangen, 
dat hij worde vervangen. Geschillen over de 
vraag of deze omstandigheden aanwezig zijn, 
worden door de vier overige rechters beslist, 
waarbij de oudste der in gemeen overleg be
noemde rechters voorzit en bij het st aken der 
stemmen een dubbele stem heeft . 

Vo!>r ieder afzonderlij k geschil worden d e 
rechters opnieuw gekozen. De Verdragsluitende 
Partijen behouden zich echter voor in gemeen 
overleg aldus te handelen, dat voor bepaalde 
soorten van geschillen gedurende een bepaal
den tijd dezelfde rechters tot het Scheidsgerecht 
zullen behooren . 

Leden van het Scheidsgerecht, die om de 
een of andere reden aftreden, worden vervangen 
op dezelfde wijze, als waarop zij benoemd zijn. 

Art. 6. De Verdragsluitende P artijen zullen 
ter uitvoering van dit Verdrag in ieder bijzon
der geval een compromis opstellen. Daarin 
zullen het punt van geschil, de eventueele 
bij~ondere bevoegdheden van het Scheidsge
recht, zijn samenstelling en zetel, de grootte 
van het door elk der P artijen ah voorschot 
van de kosten t e storten bèdrag, de regelen, 
die in acht genomen zullen moeten worden ten 
aanzien · van den vorm en d e termijnen van 
de procedure, zoowel als de bijzonderheden, 
die verder noodig mochten zijn, worden vast
gelegd. 

Meeningsverschillen over d e bepalingen van 
het compromis zullen, onder voorbehoud van 
artikel 7, door het Scheidsgerecht worden 
beslist. 

Art. 7. W anneer het compromis niet binnen 
6 maanden, nadat de eene P a rtij aa'I. de andere 
het verlangen naar een scheidsrechterlijke be
slechting van een geschil heeft kenbaar ge
maakt, tusschen de Partijen tot stand komt, 
kan iedere Partij zich tot d e in artikel 13 
bedoelde P ermanente Verzoeningscommissie 
wenden, t er opstelling van het compromis. 
Deze moet binnen 2 maanden, nadat een der 
P anijen zich t.ot haa r heeft gewend, het com
promis opstelle,, waarbij het punt vati geschil 
op grond van de conclusies der Partijen moet 
worden vastgesteld. 

Evenzoo moet gehandeld worden, wanneer 
een P artij den door haar te benoemen rechter 
niet heeft. aa"gewezen of wa-neer d e Partijen 
het niet eens zijn over de benoeming van de 
in gemeen overleg aan te wijzen rechters of 
van den Voorzitter. 

De P ermanente Verzoeningscommissie is ver
der bevoegd om, tot de aanwijzing van het 
Scheidsgerecht, een beslis~ing te nemen over 
elk ander geschil, dat betrekking heeft op het 
compromis. 

Art. 8. H et Scheiè' sgerecht neemt zijn be
slissingen met gewone meerderheid van stem
m en. 

Art,. 9. De scheidsrechterlijke beslissing zal 
aanwijzingen bevatten over de wijze van haar 
tenuitvoerlegging en in het bijzonder over de 
daarbij in acht t e nemen t erm1jnen . 

Wanneer in een scheidsrechterlijke beslissing 
wordt geconstateerd, dat een door een gerecht 
of een andere autoriteit van één der Partijen 
genomen beslissing of maatregel geheel of ge
deeltelijk in strijd is met het Volkenrecht, 
doch wanneer volgens het staatsrecht van die 
Partij de gevolgen van de beslissing of van den 
maatregel niet of riet geheel door administra 
tieve maatregelen ter zijde kunnen worden 
gesteld, dan zal in de scheidsrechterlijke be
slissing aan de belcedigde Partij op andere 
wijze een behoorlijke voldoening moeten wor
den toegekend. 

Art. 10. Behoudens andersluidende over
eenkomst in het compromis kan elke P artij 
aan het Scheid?gerecht, dat de beslissing geno
men heef'-, daarvan revisie verzoeken. Het ver
zoek kan slechts gegrond worden op de ont
dekking van een feit van zoodanigen aard, 
dat het een beslissenden invloed op de uit
spraak gehad zou kunnen hebben en dat, bij 
het einde var de behandeling, zoowel aan het 
Scheid0 gerecht zelf, als aan de Partij, die 
revisie verzocht heeft, buiten haar schuld on
bekend was. 

Leden van het Scheidsgerecht, die om de 
een of andere reden aftreden bij de herzienings
procedure, worden op rle~elfde wijze vervangen 
als waarop zij benoemd zijn. 

De termijn, waarbinnen het in alinea l 
bedoelde verzoek kan worden gedaan, moet 
in de scheidsrechterlijke beslissing worden be
paald, voor zoover dit niet in het compromis 
1s geschied . 

Art. 11. Alle geschillen, die tusschen de 
P artij en mochten ontstaan over de uitlegging 
of tenuitvoerlegr;ing van de scheidsrechterlijke 
beslisRine,, staan, tenzij anders wordt overeen
gekomen, ter beoordeeling van het Scheids
gerecht, dat de beslissing genomen heeft. 
Daarbij vindt cle bepaling van a,rtikel 10, 
alinea 2, overeenkomstige toepassing. 

Art. 12. Alle geschillen, die Diet volgens de 
voorafgaande artikelen van dit Verdrag aan 
de arbitrage-procedure onderworpen worden, 
en die niet met toestemming van beide P artijen 
op andere wijze vreedzaam geregeld worden, 
zullen op verlangen van één d e-r P artijen vol
gens de verzoeningsprocedure moeten worden 
behandeld. 

Beweert de andere P a rtij, dat het geschil, 
hetwelk aan de verzoeningsprocedure onder
worpen is, behandeld moet worden door het 
P erma"lente Hof van Internationale Justitie, 
het Scheidsgerecht of in een bijzondere proce
dure volgens artikel 1, alinea 2, moet worden 
be list, dan be~list over deze voorafgaande 
vraag het orgaan, welks bevoegdheid wordt 
beweerd. 

De R egeeringen der Verdrag~luitende Par
tij en kunnen in gemeen overleg een geschil, 
da t volgens n.it Verdrag aan het Permanente 
Hof van Internationale J J stit.ie of aan een 
Scheidsgerecht onderworpen kan "orden, defi
nitief of onder voorbehoud van latere onder
werpir>g aan h!'t P ermanente Hof va 1 In~er
nationale Justitie of aan een Schei<Jsgerecht, 
aan de verzoeningsprocedure onderwerpen. 

Art. 13. Voor cle verzoe11ingsprocedure 
wordt een P ermanente Verzoeningscommissie 
~amengesteld. 

De P ermanente Verzoeningscommissie be-
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st_aat uit vijf leden. De Vercuagsluitende Par
t1Jen benoemen, ieder voor zich, naar vrije 
keuze, elk één lid en benoemen de cuie overige 
leden in gemeen overleg. Deze drie leden zullen 
ge,en onderdanen der Verdragstaten mogen 
Z!Jn, noch op hun gebied mogen wonen, noch 
in hun dienst zijn of geweest zijn. Uit hun 
midden wordt de Voorzitter door de Verdrag
sluitende Partijen gemeenschappelijk aange
wezen. 

I eder der Verdrag~luitende Partijen heeft 
het recht, steeds, voorzoover niet een proce
dure aanhangig of door een der Partijen ver
zocht is, het door haar benoemde lid ontslag 
te verleenen en diens opvolger aan t e wijzen. 
Onder dezelfde voorwaarden taat het ieder 
der Verdragsluitende Partijen ook vrij de toe
stemming tot de benoeming van elk der drie 
in gemeen overleg benoemde leden in t e trek
ken. In zulk een geval moet onverwijld tot de 
gemeenschappelijke benoeming van een nieuw 
lid worden ove1·gegaan. 

Binnen een termijn van veertien dagen na 
den dag, waarop een der beide Verdragsluitende 
Partijen een geschil voor de Permanente Ver
zoeningscommissie heeft gebracht, kan elk der 
Partijen voor de behandeling van dit geschil
punt het door haar aangewezen lid van de 
Permanente Verzoeningscommis ie doen ver
vangen door iemand, die ter zake bijzonder 
deskundig is. De Partij, die van dit recht ge
bruik maakt, deelt dat onverwijld aan de andere 
Partij mede, aan wie het dan vrijstaat, binnen 
veertien dagen na den dag, waarop zij die mede
deeling heelt ontvangen, hetzelfde t e doen. 

De Permanente Verzoeningscommissie wordt 
binnen zes maanden na uitwisseling der be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag samen
gesteld. Mtredende leden worden overeenkom
stig de procedure, die voor de eerste keuze 
heeft gegolden, t en spoedigste vervangen. 

Indien de benoeming van de in gemeen 
overleg te benoemen leden niet binnen zes 
maanden na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden, of voor het geval van de aanvulling 
der Permanente Verzoeningscommissie, niet 
binnen drie maanden na het aftreden van een 
lid heeft plaats gevonden, zal, indien geen 
andere overeenkomst mocht worden verkregen, 
de Zwitsersche Bondspresident worden ver
zocht tot de vereischte benoemingen over te 
gaan. 

Art. 14. De Permanente Verzoeningscom
missie treedt in werking, zoocua een der Par
tijen zich tot haar wendt. D eze richt haar ver
zoek gelijktijdig .aan den Voorzitter der P er
manente Verzoeningscommissie en aan de 
andere Partij. De Voorzitter dient de Per
manente Verzoeningscommissie binnen den 
kortst mogclijken tijd bijeen te roepen. 

De Verdragsluitende Partijen verplichten 
zich in a lle gevallen en in ieder opzicht de werk
zaamheden der Permanente Verzoer\ingscom
missie te bevorderen en haar in het bijzonder 
door de bevoegde autoriteiten a llen rechts
bijstand te verleenen. Zij zullen alle vereischte 
maatregelen treffen, opdat aan de Permanente 
Verzoeningscommissie de mogelijkheid geopend 
'wordt, om op haar gebied getuigen en deskun
digen te hooren e11 een onderzoek ter plaatse 
in t e stellen. De Permanente Verzoenin~s
commissie kan de bewijzen, hetzjj in voltallige 

vergadering, hetzij door een of verscheidene 
der in gemeen overleg benoemde leden ver
zamelen. 

Art. 15. De Permanente Verzoeningscom
missie bepaalt haren zetel. Zij kan hem naar 
goeddunken verplaatsen. 

De Permanente Verzoeningsco=issie stelt, 
indien •dit noodig is, een secretariaat in. Indien 
zij bij het secretariaat onderdanen der Partijen 
benoemt, moet zij daarbij de Partijen op den
zelfden voet behandelen. 

Art. 16. De Permane11te Verzoeningscom
missie is bevoegd besluiten te nemen, indien 
alle leden behoorlijk opgeroepen en t enminste 
de in gemeen overleg benoemde leden aan
wezig zijn. 

De Permanente Verzoeningscommissie neemt 
hare besluiten met gewone meerderheid van 
stemmen. Bij staking der stemmen brengt de 
Voorzitter een dubbele stem uit. 

Art. 17. De Permanente Verzoeningscom
missie heeft tot taak een verslag uit te brengen, 
dat den stand van zaken vaststelt en, tenzij 
dit met het oog op de bijzondere omstandig
heden van het geval niet wenschelijk wordt 
geacht, voor,tellen tot bijlegging van het 
geschil bevat. 

Dit verslag moet binnen zes maanden na 
den dag, waarop het geschil bij de Permanente 
Verzoeningscommissie werd aanhangig ge
maakt, worden uitgebracht, t enzij de Partijen 
in gemeen overleg dezen termijn verlengen of, 
vóór de bijeenkomst van de Permanente Ver
zoeningscommissie, verkorten. Bovendien heeft 
ook de Permanente Verzoeningscommissie het 
recht dezen termjjn voor éénmaal - voor 
hoogstens 6 maanden - te verlengen. Het 
verslag moet in drievoud opgesteld worden, 
waarvan iedere Partij een exemplaar over
handigd- en het derde door de Permanente 
Verzoeningscommissie bewaard wordt. 

Het verslag heeft, noch wat de feiten, noch 
wat de rechtsoverwegingen betreft, de betee
kenis eener definitief bindende beslissing. Bij 
mededeeling van het verslag kan de Perma
nente Verzoeningscommissie aan de Partjjen 
in overweging geven, zich binnen een in het 
verslag te bepalen termijn erover uit te spreken, 
of en in hoeverre zij de bevindingen van het 
verslag erkennen en de erin gedane voorstellen 
aannemen, 

H et staat aan de Partijen, in gemeen overleg 
te bepalen, of het verslag onverwijld openbaar 
gemaakt zal worden of niet. BereiH men 
daarover echter geen overeenstemming, dan 
kan de P ermanente .Verzoeningscommissie 
harerzijds op grond van bijzondere overwegin
gen de onmiddellijke openbaarmaking bewerk
stelligen. 

Art. 18. I edere Partij bekostigt de ver
goeding voor de werkzaamheden van het door 
haar benoemde lid der P ermanente Verzoe
ningscommissie, zoomede de helft van de ver
goeding voor de werkzaamheden der in gemeen 
overleg benoemde leden. 

I edere Partij draagt de door haar veroor
zaaHe kosten der procedure, zoomede de helft 
der door de Permanente Verzoeningscommissie 
als gemeenschappelijk aangeduide kosten. 

Art. 19. De m de arbitrage-procedure ge
geven beslissing moet door de Partijen te 
goeder trouw nagekomen worden. 
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De Verdragsluitende Partijen verplichten 
zich, gedurende de a rbitrage- of verzoenings
procedure zooveel mogelijk iederen maatregel 
t e vermijden, welke op de nakoming van de 
scheidsrechterlijke beslissing of de aanneming 
der voorstellen van de Permanente Verzoe
ningscommissie een nadeelige uitwerking zoude 
kunnen hebben. Bij een verzoeningsprocedure 
moeten zij zich tot op het tijdstip, dat de 
Permanente Verzoeningscommissie voor de 
aannemingsverklaring der Pa rtij en aangeeft, 
of bij ontstentenis van zoodanige aanduiding, 
tot aan het uitbrengen van het verslag zelf, 
van ieder gewelddadig ingrijpen op eigen gezag 
onthouden. 

H et Scheidsgerecht kan op verlangen van 
een Pa rtij voorzorgsmaatregelen bevelen, voor
zooverre deze door de Partij en door middel 
harer uitvoerende organen uitgevoerd kunnen 
worden·; evenzoo kan de P ermanente Ver
zoeningscommissie met hetzelfde doel voor
stellen doen . 

Art. 20. Behoudens bepalingen in tegen
gestelden zin van dit Verdrag of van het com
promis is voor de a rbitrage- en verzoenings
procedure het Haagsch Verdrag voor de vreed
zame beslechting van internationale geschillen 
van 18 October 1907 beslissend. 

Voor zooverre dit Verdrag naar de bepalingen 
van het Haagsch Verdrag verwijst, zijn zij in 
de verhouding t u ischen de Verdragsluitende 
P a rtij en zelfs dan nog van toepassing, wanneer 
deze of een van haar het Verdrag mochtcen 
h ebben opgezegd. 

Voor zooverre noch dit Verdrag, noch het 
compromis, noch de andere tusschen de Ver
dragsluitende Partij en bestaande overeenkom
sten de termijnen en andere bijzonderheden 
van de arbitrage- en verzoeningsfrocedure 
vaststellen, is het Scheidsgerecht o de Per
manente Verzoeningscommissie zelf bevoegd, 
de vereischte bepalingen vast t e stellen. 

Art. 21. Dit Verdrag zal zoo spoedig mo
gel~jk bekrachtigd worden. De bekrachtiging~
oorkonden zullen t e Berlijn worden uitgewis
seld. 

H et Verdrag treedt een maand na de uit
wisseling der bekrachtigingsoorkonden in wer
king. 

H et Verdrag geldt voor den duur van t ien 
ja ren. Indien het niet zes maanden vóór het 
einde van dezen termijn wordt opgezegd, za l 
het voor een nader t ijdperk van vijf jaren 
van kracht blijven. Hetzelfde geldt, wanneer 
het Verdrag niet met inachtneming van den 
genoemden termijn wordt opgezegd, voor den 
daa ropvolgenden tijd. 

E en arbit rage-procedure of een verzoenings
procedure, welke bij het beëindigen van dit 
Verdrag nog aanhangig is, wordt afgewikkeld 
volgens de bepalingen van dit Verdrag of van 
een andere overeenkomst, welke door de Ver
dragsluitende Partijen in plaa ts daarvan wordt 
gesloten. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit Verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in t wee origineele exemplaren in de 
Nederlandsche en Duitsche talen t e 's-Gra 
venhage, den 20sten Mei 1926. 

V. K ARNEBEEK. 

v. Lucrns. 

SLOTPROTOKOL 

BEHOORENDE BIJ HET N EDERLANDSCH-DUIT
SCHE ARBITRAGE- EN VERZOENINGSVERDRAG 

1. De Verdragsluitende Pa rtij en gaan van 
het standpunt uit, da t de afzonderlij ke bepa
lingen van het Verdrag in geval van twijfel 
t en gunste van de toepassin~ van bet beginsel 
der scbeidsrechteltjke oplossmg van geschillen 
moeten worden uitgelegd. 

2. De Verdragsluitende Partij en verklaren, 
dat het Verdrag ook dan van toepassing za l 
zijn, ·wanneer een geschil zijn oorsprong vindt 
in gebeurtenissen, welke vóór het sluiten van 
het Verdrag hebben plaats gevonden. Moge
lijke, met gebeurtenissen uit den wereldoorlog 
in onmiddellijk verband staande geschillen 
worden echter, met het oog op hunne alge
meene staatkundige bet eekenis, hiervan uit
gesloten. 

3. H et feit, dat bij een geschil derde Staten 
betrokken zijn , slui t de toepassin° van het 
Verdrag niet uit . De Verdrag ]uitende Partijen 
zullen, wennccr het geval zich mocht voor
doen, er naar st reven, de derde Staten tot 
aansluit ing bij de arbitrage- of verzoenings
procedure t e bewegen. In dit geva l blijft voor 
de wederzijdsche R egeeringen het recht. voor
behouden, in gemeen overleg een bijzondere 
samenstelling van het Scheidsgerecht of van 
de Permanente Verzoeningscommissie te be
palen. Kan binnen redelijken tijd met derde 
Staten over derzelver aansluiting geen over
eenstemming worden bereikt, dan neemt de 
procedure haren loop zooals in het Verdrag is 
voorzien tusschen de Verdragsluitende Pa rtij en 
en met slechts voor haar geldend gevolg. 

4. Voor het geval, da t Duitschland tot het 
Permanente H of van Tnternationale Justitie 
t e 's Gravenhage toetreedt of Lid van den 
Volkenbond wordt, zullen rechtsgeschillen t en 
aanzien waarvan tusschen Pa rtij en geen over
eenstemming is b reikt over de vraag, of zij 
aan het Permanente H of van Interna tionale 
Justitie dan wel aan een Scheidsgerecht zullen 
worden voorgelegd, op aanvraag van een der 
Pa r t ijen een maand na aankondiging aan de 
wederpa rtij rechtstreek~ voor het Permanente 
Hof van Internationale Justitie gebracht kun
nen worden. Hetzelfde geldt in geval een a lge
meen arbitrageverdrag tusschen Duitschland 
en een derde Mogendheid van kracht mocht 
worden,da.teenovereenkom tige bepaling bevat. 

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1926. 
V. KARNEBEEK. 
v. Lucrus. 

NIEDERLÄNDISCH-DEUTSCHER 
SCHIEDSGERICHTS- UND VER

GLEICHSVERTRAG 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE UND DAS 

DE UTSCHE REICH, 

von dem Wunsche erfüllt, die Entwicklung 
des Verfahrens zür friedlichen Beilegung 
zwischenstaatlicher Streitigkeiten zu fördern, 
sind übereingekommen, einen allgemeinen 
Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag ab
zuschlieszen. 

Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmächtigtea 
ernannt: 
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Ihre .Maiestät die K onigin der Niederlande : 
eine Excellenz J onkheer H . A. van Kar

nebe k, Allerhöchstihren J',finister der Aus
wärtigen Angelegenheiten ; 

Der Deutsche Reichspräsident : 
Freiherrn H. Lucius von Stoedten, Ausser

ordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten 
Minister des Deutschen R eichs im H aag, 

di , nachdem sie ihre Vollmachten geprüft 
und in guter und gehöriger Form befund cn 
haben, über folgendc Bestimmungen, überein
gekommen sina : 

Art. 1. Die vertragscblieszenden Teile ve r
pflicbten sich, alle Streitigkeiten irgendwelchor 
Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht 
in angcmesscner Frist aui diplomatischem 
Wego goschlichtet werden können, und die 
nich t mit Zustimmung !:'eider Parteien dem 
Ständigen Internationalen Gerichtshof unter
breitet werden, nach Maszgabe des gegenwär
tigen Vertrags entweder einom Schiedsgerichts
verfahren oder einem Vergleichsverfahren zu 
unterwerfen. 

Streit igkeiten, für deren Schlichtung die 
vertragscblieszenden Teile durch andere zwi
schen ihnen bestehende Abmachungen an ein 
besond eres Verfahren gebunden sind , werden 
nach Maszgabe der Bestimmungen dieser Ab
machungen behandelt. 

Art. 2. Dem Schiedsgerichtsverfahren wer
den a uf Verlangen einer Partei, imter Vor
behalt der Bestimmungen des Artikel 3, die
jenigen Streitigkeiten unterworfen, bei denen 
die Parteien untereinander über eine R echts
frage im Streite sind, insbesondere diejenigen 
St reitigkeiten, die betreffen : 

crstens : Bestand, Auslegung und Anwendung 
eines zwischen den beiden Parteien geschlos
senen Staatsvertrags ; 

zweitens : irgendeine Frage des internatio
nal en R ech ts ; 

dritteng : das Bestehen einer Tatsache, die, 
wenn sie erwiesen wird, die Verletzung einer 
zwischenstaatlichen Verpflichtung bedeutet; 

viertens : Umfang und Art der Wiedergut
machung im Falie einer solchen Verletzung. 

Bestehen zwischen den Parteien Meinungs
verschiedenheiten da rüber , ob eine Streitigkeit 
zu den vorstehend bezeichneten Arten gehört, 
so wird über diese Vorfrage im Schiedsgerichts
verfahren entschieden. 

Art. 3. Bei Fragen, die gemäsz den Landes
gesetzen der P artei, gegen die ein Begehren 
geitend gemacht wird, von r ichterlichen Be
hörden, ruit Einschlusz der Verwaltungsge
richte, zu entscheiden sind, kann diese Partei 
verlangen, dasz die Streitigkeiten dem Schieds
gerichtsverfahren erst unterworfen werden, 
nachdem in dem Gerichtsverfahren eine end
gültige Entscheidung gefällt worden ist, und 
dasz die Anrufung des Schiedsgerichts späte
stens sechs Monate nach dieser Entscheidung 
erfolge. Dies gilt nicht, wenn es sich urn einen 
Fall von R echtsverweigerung handelt und die 
gesetzlich vorgesehenen Beschwerdestellen an
gerulen worden sind. 

Entsteht zwischen den Par teien eine Mei
nungsverscÎliedenheit über die Anwendung der 
vorstehenden Besti=ung, so wird darüber 
im Schi dsgerichtsverfahren entschieden. 

Art. 4. Das Schiedsgeri9ht legt seinen 
Entscheidungen zugrunde : 

erstens : die zwischen den Partcien geltenden 
Übereinkünfte aUgemeiner oder besonderer Art 
und die sich daraus ergebenden Rechtssätze ; 

zweitens : das internationale Gewohnheits
recht als Ausdruck einer allgemeinen , als R echt 
anerkannten Übung ; 

drittens : die a llgemeinen von den Kultur
staaten anerkannten R echtsgrundsätze ; 

viertens : die Ergebnisse bewährter Lehre und 
R echtsprechung als Hilfsmittel für die F est
stellung der R echtsnormen. 

]',fit Zustimmung beider Pa rteien kann das 
Schiedsgericht seine Entscheidung, anstatt sie 
auf R echtsgrundsätze zu stützen, nach billigem 
Ermessen treffen. 

Art. 5. Sofern nicht die P arteien im ein
zelnen Fall eine entgegenstehende Verein
barung tref! n, wird das Schiedsgericht in 
folgender Weise bestellt. 

Die Richter werden auf der Gru,ndlage des 
Verzeichnisses der l\1itgüeder des durch das 
Haager Abkommen zur Iriedlichen Erledigung 
internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 
1907 geschaffenen Ständigen Schiedshofs im 
Haag gewählt. 

J ede Partei ernennt einen Schiedsrichter nach 
freier Wahl. Gemeinsam berufen die Pa rteien 
drei weitere Richter und aus deren Mitte den 
Obmann. Sofern einer der gemeinsam berufenen 
Richter nach seiner Wahl die Staatsangehörig
keit einer der beiden Par.teien erwirbt, auf 
deren Gehiete seinen Wohnsitz nimmt oder in 
deren Dienste tritt, kann jede Partei verlangen, 
dasz er ersetzt wcrde. Streit igkeiten darüber, 
ob diese Voraussetzungen zutreffen, werden von 
den übrigen vier Richtern entschieden , wobei 
der ältere der gemeinsam berufenen Richter 
den Vorsitz führt und bei Stimmengleichheit 
eine doppelte Stimme hat. 

Die Wahl der Richter erfolgt von neuem für 
jeden einzelnen Streitfall. Die vertra~schlieszen
den Teile behalten sich jedoch vor, 1m gemein
samen Einverständnis in der Weise vorzugehen, 
dasz für gewisse Arten von Streitfällen während 
eines bestimmten Zeitraums dieselben Richter 
dem Schiedsgericht angehören. 

Mitglieder des Schiedsgerichts, die aus 
irgendeinem Grund ausscheiden, werden in der 
gleichen Weise ersetzt, wie sie berufen worden 
sind. 

Art. 6. Die vertragschlieszendcn Teile wer
den in Ausführung des ge_genwärtigen Vertrags 
in jedem Einzelfall eine besondere Schieds
ordnung festsetzen. Darin werden der Streit
gegenst and, die etwaigen besonderen Befug
nisse des Gerichts, dessen Zusammensetzung 
und Sitz, die H öhe des von jeder Partei als 
K ostenvorschusz zu hinterlegenden Betrags, 
die hinsichtlich der Form und der Fristen des 
Verfahrens zu beobachtenden R egeln sowie die 
sonst notwencligen Einzelheiten bestimmt. 

Meinungsverschiedenheiten über die Bestim
mungen der Schiedsordnung werden, vorbe
haltlich des Artikel 7, vom Schiedsgericht 
ent schieden. 

Art. 7. Kommt zwischen den Part eien nicht 
binnen sechs Monaten, nachdem die eine der 
anderen das Begehren nach schiedsgerichtlicher 
Austragung einer Streitigkeit mitgeteilt hat, 
die Schiedsordnung zustande, so kann jede 
Partei den in Artikel 13 vorgesehenen Ständigen 
Vergleichsrat zwecks Feststellung der Schieds-
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ordnung anrufen. Dieser hat binnen zwei 
Mona.t en nach seiner Anrufung die Schieds
ordnung festzusetzen, wobei der Streitgegen
stand aus den Ant rägen der Par teien ermit 
t el t wird. 

Es ist ebenso zu verfahren, wenn eine Partei 
den von ihr zu ernennenden R ichter nicht 
bezeichnet hat oder wenn die Partf'ien in der 
Bezeichnung der gemeinsam zu berufenden 
Richter oder des Obmanns nicht einig sind. 

Der Ständige Vergleichsrat ist fe rner befugt, 
bis zur Bestellung des Schiedsgerichts über jede 
andere Streit igkeit zu entscheiden, die sich auf 
die Schiedsordnung bezieht . 

Art . 8. Das Schiedsgericht trifft seine Ent
scheidungen mit einfacher Stimmenmehrbeit. 

Art. 9. Dar Schiedsspruch wird Angaben 
über die Art seiner Ausführung, insbesondere 
über die da.bei zu beobachtenden Fristen ent
halten. 

Wird in einem Schiedsspruch festgestellt, 
da8z eine von einem Gerich t oder einer anderen 
Behörde einer Partei getroffene Entscheidung 
oder Verfügung !lanz oder teilweise mit dem 
Völkerrecht in Widerspruch steh t, können aber 
nach dem Verfassungsrechte dieser Pa rtei die 
Folgen der Entscheidung oder Verfügung durch 
Verwaltungsmasznahmen nicht oder nicht 
vollständig beseitigt werden, so ist der ver
letzt en Part ei in dem Schiedsspruch auf andere 
Weise eine angemessene Genugtuung zuzu
erkennen. 

Art . 10. Unter Vorbehalt anderweit iger 
Abrede in der Schiedsordnung kann jede Partei 
bei dem Schiedsgerichte, das den Spruch erlas
sen hat, die R evision dieses Spruches beantragen 
Der Antrag kann nur mit der Ermittelung 
einer Tatsache begründet werden, die einen 
entscheidenden Einfl usz auf den Spruch aus
zuüben geeignet gewesen wäre und bei Schlusz 
der Verhandlung dem Schiedsgerichte selbst 
und der Pa rtei, welche die R evi~ion beantragt 
hat, ohne ihr Verschulden unbekannt war. 

Mitglieder des Schiedsgerichts, die aus 
irgendeinem Grunde für das R evisionsverfahren 
ausscheiden, werden in der gleichen Weise 
erset zt, wie sie berufen worden sind. 

Die F rist, innerhalb deren der im Absatz 1 
vorgesehene Antrag gestellt werden kann, ist 
im Schiedsspruch zu bestimmen, sofern dies 
nicht in der Schiedsordnung geschehen ist. 

Art. ll. Alle Streitigkeiten, die zwischen 
den Parteien übet Auslegung und Ausführung 
des Schiedsspruchs entstehen sollten, unter
liegen, vorbehaltlich anderweitiger Abrede, der 
Beurteilung dP.s Schiedsgerichts, das den Spruch 
gefällt hat. Da.bei findet die Bestimmung des 
Artikels 10 Absatz 2 entsprechendeAnwendung. 

Art. 12. Alle Streitigkeiten, die nicht nach 
den vorhergehenden Artikeln dieses Vertrags 
dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen wer
den, und die nicht mit Zustimmung beider 
Parteien auf andere Weise friedlich geregelt 
werden, sind auf Verlangen einer Partei im 
Vergleichsverfahren zu behandeln. 

Behauptet die andere Partei, dasz der im 
Vergleichsverfahren anhängig gemachte Streit
fall von dem Ständigen Internationalen Ge
richtshof, dem Schiedsgericht oder in einem 
besonderen Verfahren nach Artikel 1 Absatz 2 
zu entscheiden sei, so en tscheidet über diese 
Vorfrage das Organ, dessen Zuständigkeit be
hauptet wird. 

D ie Regierungen dor vertragschlieszenden 
Teile können im gemcinsamen Einverständnis 
eine St reit igkeit, für die nach dem gegen
wärtigen Vertrago der Ständige Internationale 
Gerichtshof oder ein Schiedsgericht angerufen 
werden kann, endgült ig oder unter Vorbehalt 
der späteren Anrufu ng des Ständigen I nter
nationalen Gerichtshofs oder eines Schiedsge
richts im Vergleichsverfahren. behandeln lassen. 

Art . 13. Für das Vergleichsverfahren wird 
ein Ständiger Vergleichsrat gebildet. 

Der Ständige Vergleichsrat besteht aus fünf 
Mitgliedern . Die vertragschlieszenden Teile 
emennen, jeder fü r sich. nach freier Wahl je 
ein Mitglied und berufen die drei übrigen 
Mitglieder im gemeinsamen Einverständnis. 
Diese drei Mitglieder sollen nich t Angehörige 
der vert ragschlieszenden Staaten sein , noch 
sollen sie auf deren Gebiet ihren Woh:nsitz 
haben oder in deren Dienst st ehen oder ge
standen haben . Aus ihrer ]\fitte wird der 
Vorsit zende durch die vertragschlieszenden 
Tei le gemeinsam bezeichnet. 

Jedem vertragschlieszenden Teile steht das 
R echt zu, jederzeit , ofern nicht ein Verfahren 
im Gang oder von einer Partei beantragt wor
den ist , das von ihm ernannte Mitglied abzube
rufen und dessen Nachfolger zu bestimmen. 
Unter den gleichen Voraussetzungen steht es 
jedem der vert ragschlieszenden Teile auch frei, 
die Zusti= ung zur Berufung jedes der drei 
gemeinsam berufenen Mitglieder zurückzuzie
hen. In diesem Falie musz unverzüglich zur 
gemeinsamen Berufung eines neuen Mitglieds 
geschritten werden. 

Innerhalb von vierzehn Tagen nach dem 
Tage, an welchem einer der beiden vertrag
schlieszenden Teile eine Streitfrage vor den 
Stäudigen Ver~leichsrat gebracht hat, kann 
jede der P arteien für die Behandlung dieser 
Streitfrage das von ihr bezeichnete Mitglied 
des Ständigen Vergleichsrats durch einc P er
. önlichlreit ersetzen, die in der Angelegenheit 
besondere Sachkunde besitzt. Die Partei, die 
vou diesem R echt Gebrauch macht, t eilt das 
unverzüglich der anderen Partei mit, der es 
alsdann freist eht, innerhalb von vierzehn 
Tagen nach dem Tage, an dem ihr die Mit
teilung zugegangen ist, das Gleiche zu t un. 

Der Ständige Vergleichsrat wird im Laufe 
von sechs Mona.ten nach Austausch der R ati
fikationsurkunden dieses Vertrags gebildet. 
Ausscheidende Mitglieder werden gemäsz dem 
für die erstmalige Wahl maszgebenden Ver 
fahren so rasch als möglich ersetzt. 

Wenn die Berufung der gemeinsam zu be
rufenden Mitglieder nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Austausch der R at ifika
t ionsurkunden oder, im Falle der Ergänzung 
des Ständi~en Vergleichsrats, nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Ausscheiden eines 
Mitglieds stattgefunden hat, so wird , in Erman
eelung anderweitiger Vereinbarung, der Schwei
zerische Bundespräsident gebeten werden, die 
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 

Art. 14. Der Ständige Vergleichsrat tritt in 
Wirksamkeit , sobald er von einer Partei ange
rufen wird. Diese richtet ihr Begehren gleich
zeit ig an den Vorsitzenden des Ständigen 
Vergleichsrat s und an die andere Partei. Der 
Vorsitzende bat den Ständigen Vergleichsrat 
in kürzester Frist einzuberufen. 

Die vertrag~chl ieszcnden T ~ile verpflichten 
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sich, in allen Fällen und in jeder Hinsicbt die 
Arbeiten des Ständü;en Vergleichsrats zu 
fördern und ibm insbesondere durch die zu tän
digen Behörden jede R echtshille zu gewähren. 
Sie werden alle erforderlichen Masznahmen 
treffen, damit dem Ständigen Vergleichsrat 
die Möglichkeit gewährt wird, auf ibrem Ge
biete Zeugen und Sachverständige zu ver
nehmen und Augenschein einzunehmen. Der 
Ständig_e Vergleich~rat kann die Beweis,:i ent
weder m vollständiger Besetzung odcr d ,irch 
ei.nes oder mehrere der gemeinsam bcrnfenen 
Mitglieder erbeben. 

Art. 15. Der Ständige Vergleichsrat be
stimmt seinen Sitz. Er kann ihn nach freiem 
Erm ssen verlegen. 

Der Ständige Vergleichsrat bildet nötigen
falls eine K anzlei. Soweit er in die K anzlei 
Angebörige der Parteien beruft, hat er dabei 
die Parteien gleichmässig zu berücksichtigen. 

Art. 16. Der Ständige Vergleichsrat igt 
beschluszfähig, wenn alle Mitglieder ordnun$S· 
mäszig geladen und mindestens die gemem
sam berufenen 11:litglieder anwesend sind. 

Dar Ständige Vergleichsrat trifft seine Ent
schliessungen mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Im Falie der Stimmengleichheit hat der Vor
sitzende eine doppelte Stimme. 

Art. 17. Dem Ständigen Vergleichsrat liegt 
ob, einen Bericht zu erstatten, der den Sach
verhalt feststellt und, es sei denn, dasz dies 
nach den besonderen Umständen des Falies 
nicht angebracht erscheint, Vorschläge für die 
Beilegung der Streitigkeit enthält. 

Der Bericht ist innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Tage zu erstatten, an dem die Strei
tigkcit dem Ständigen Vergleichsrat untcr
breitet wurde, es sei denn, dasz die Parteien 
diese Frist im gemeinsamen Einverständnis 
verlängern oder vor dem Zusammentritt des 
Ständigen Vergleichsrats verkürzen. Ausser
dem hat auch der Ständige Vergleichsrat das 
Recht, die Frist einmalig - urn höchstens 
6 Monate - zu verlängern. Der Bericht soli 
in drei Ausfertigungen verfaszt werden, von 
<lenen je eine jeder Partei ausgehändigt , die 
dritte vom Ständigen Vergleichsrat aufbewahrt 
wird . 

Dar Bericht bat weder in bezug a uf die 
Tatsachen noch in bezug auf die rechtlichen 
Ausführnngen die Bedeutung einer endgültig 
bindenden Entscheidung. Bei Mitteilung des 
Berichts kann der Ständige Vergleichsrat den 
Parteien anheimstellen, sich innerhalb einer 
im Bericht festzusetzenden Frist darüber zu 
erklären, ob und inwieweit sie die Feststel
lungen des Berichts anerkennen und dessen 
Vorschläge annehmen. 

E s ist Sache der Parteien, im gemeinsamen 
Einverständnis zu bestimmen, ob der Bericht 
unverzüglich veröff ntlicht werden soll oder 
nicht. Kommt es jedoch nicht zu einem solchen 
Einverständnis, so kann der Ständige Ver
gleichsrat seinerseits aus besonderen Gründen 
die sofortige Veröffentlichung des Berichts 
veranlassen. 

Art. 18. J ede Partei trägt die Vergütung 
für die Tätigkeit des von ihr e rnannten Mit
g!ieds de~ Ständigen Vergleichsrats sowie die 
Hälfte der Vergütung für die Tätigkeit der 
gemeinsam berufenen Mitglieder. 

J ede Partei trägt die von ihr veranlaszten 

Kosten des Verfahrens sowie die Hälfte der 
Kosten, die von dem Ständigen Vergleichsrat 
als gemeinsame bezeichnet werden. 

Art. 19. Der im Schiedsgerichtsverfahren 
gefällte Spruch ist von den Parteien nach Treu 
und Glauben zu erfüllen. 

Die vertragschlieszenden Teile verpflichten 
sich, während der Da.uer des Schiedsgerichts
oder Vergleichsverfahrens nach Möglichkeit 
jede Masznahme zu vermeiden, die auf die 
Erfüllung des Schiedsspruchs oder die Annahme 
der Vorschläge des Ständigen Vergleichsrats 
nachteilig zurückwirken könnte. · Bei einem 
Vergleichsverfahren haben sie sich bis zu dem 
Zeitpunkt, den der Ständige Vergleichsrat für 
die Annahmeerklärung dor Parteien angibt, 
oder, mangels einer solchen Angabe, bis zur 
Erstattung des Berichts selbst, jeder gewaltsa
men Selbsthilfe zu enthalten. 

Das Schiedsgericht kann auf Verlangen einer 
Partei vorsorgliche Masznahmen anordnen, 
soweit diese von den Parteien auf dem Ver
waltungswege durchgeführt werden können ; 
ebenso kann der Ständige Vergleichsrat zum 
gleichen Zwecke Vorschläge machen. 

Art. 20. Unter Vorbehalt entgegenstehender 
Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags oder 
der Schiedsordnung ist für das Schiedsgerichts
und Vergleichsverfahren das Haager Abkom
men zur friedlichen Erledigung internationaler 
Streitfälle vom 18. Oktober 1907 maszgebend. 

Soweit der gcgenwärtige Vertrag auf die 
Bestimniungen des H aager Abkommens ver
weist, finden sie im Verhältnis zwischen den 
vertragschlieszenden Teilen selbst dann An
wendung, wenn diese oder einer von ihnen von 
dem Abkommen zurückgetreten sein sollten. 

Sofern weder der gegenwärtige Vertrag, noch 
die Schiedsordnung, noch die sonst zwischen 
der vertragschlieszenden Teilen bestehenden 
Übereinkünfte die Fristen und andere Ein
zelheiten des Schiedsgerichts- oder Vergleichs
verfahrens festlegen, ist das Schiedsgericht 
oder der Ständige Vergleichsrat selbst befugt, 
die erforderlichen Be timmungen zu treffen. 

Art. 21. Der gegenwärtige Vertrag soli 
sobald a.ls möglich ratifiziert werden. Die 
R a.tifikationsurkunden sollen in Berlin ausge
tauscht werden. 

Der Vertrag tritt einen Monat nach dem 
Austausch der R atifikationsurkunden in Kraft. 

Der Vertrag gilt für die Dauer von zehn 
J ahren. Wird er nicht sechs Monate vor Ablauf 
dieses Zeitraums gekündigt, so bleibt er für 
weitere fünf J ahre in Kraft. Das Gleiche gilt, 
wenn der Vertrag nicht mit der bezeichneten 
Frist gekündigt wird, für die spätere Zeit. 

Ein Schiedsgerichtsverfahren oder ein Ver
gleichsverfahren, das bei Ablauf des gegen
wärtigen Vertrags schwebt, nimmt seinen Lauf 
nach den Bestimmungen dieses Vertrags oder 
eines andere!\ Abkommens, das von den ver
tragschlieszenden Teilen an dessen Stelle ver
einbart wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtig
ten den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in nieder
ländischer und deutscher Sprache im Haag, 
am 20. llfai 1926. 

V . KARNEBEEK. 

v. Lucrus. 
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SCHLUSZPROTOKOLL 

ZU DEM NIEDERLANDISCH·DEUl'SCHEN SCHIEDS
GERICHTS· UND VERGLEICHSVERTRAGE 

1. Die vertragschlieszenden Teile gehen von 
der Ansicht aus, dasz die einzelnen Bestim
mungen des Vertrags im Zweifel zu gunsten der 
Anwendung des Grundsatzes der schiedsgericht
lichen Erledigung von Streitigkeiten auszulegen 
sind. 

2. . Die vertragschlieszenden Teile erklären, 
dasz der Vertrag auch dann Anwendung findet, 
wenn eine Streitigkeit in Ereignissen ihren 
Ursprung hat, die zeitlich vor seinem Abschlusz 
liegen. Etwaige mit Ereignissen des Welt
krieges in unmittelbarem Zusammenhange 
stehende Streitigkeiten werden jedoch mit 
Rücksicht auf ihre allgemeine politische Be
deutung hiervon ausgeschlossen. 

3. Die Tatsache, dasz an einer Streitigkeit 
dritte Staaten beteiligt sind, schlieszt die An
wendung des Vertrags nicht aus. Die vertrag
schlieszenden Teile werden gegebenenfalls dahin 
wirken, die dritten Staaten zum Anschlusz an 
das Schiedsgerichts- oder Vergleichsverfahren 
zu veranlassen. Für diesen Fall bleibt es den 
beiderseitigen R egierungen vorbehalten, im 
gemeinsamen Einverständnis eine besondere 
Zusammensetzung des Schiedsgerichts oder des 
Ständigen Vergle1chsrat vorzusehen. Kann eine 
Verständigung mit den dritten Staaten über 
deren Anschlusz nicht binnen angemessener 
Frist he~·beigeführt werden, so nimmt das 
Verfahren zwischen den vert-ragschlieszend en 
Teilen mit Wirkung nur für diese den im Ver
trage vorgesehenen Verlauf. 

4. Für den Fall, dasz Deutschland dem 
Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag 
beitritt oder Mitglied des Völkerbundes wird, 
sollen R echtsstreitigkeiten, bei denen die Par
teien sich darü ber, -ob diese R echtsstreit igkeiten 
dem Ständigen Internationalen Gerichtshof 
oder einem Schiedsgericht zu unterbreiten sind, 
nicht haben einigen können, auf Antrag einer 
Partei einen Monat nach Ankündigung an die 
andere Partei unmittelbar vor den Ständigen 
T nternationalen Gerichtshof gebracht werden 
können. Dasselbe gilt, falls ein allgemeiner 
Schiedsgerichtsvertrag zwischen Deutschland 
und einer dritten Macht in Kraft treten sollte, 
der eine entsprechende Bestimmung enthält. 

H aag, den 20. Mai 1926. 
v. KARNEBEEK. 
v . Lucrus. 

30 April 1927. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk; der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 125. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 4,459,307. 

30 April 1927. WET, tot voorbehoud der be
voe~dheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag van Washington betreffende de 
werkloosheid. S. 126. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de eerste, van 29 October tot 29 No
vember 1919 te Washington gehouden, zitting 
der Algemeene Conferentie van de Vcrtegen-

woordigers der Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de 
werkloosheid; 

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. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde, in de eerste zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordigers 
der Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aan
genomen ontwerp-verdrag betreffende de werk
loosheid. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten 

April 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND . 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Jl11inister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
( Uitgeg. 25 M ei 1927.) 

SociÊ'l'É DES NATIONS. 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 

TRAVAIL. 
PR0JET DE C0NVENTI0N C0NCERNANT LE 

CHÓMAGE. 
La Conférence Générale de l 'Organisation 

Internationale du Tra vail de la Société des 
Nations, 

Convoqueé à vVashington par le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 
1919, 

Après avoir décidé d 'adopter diverses pro
posit ions " relatives aux moyens de prévenir 
le chómage et de remédier à ses conséquenses, " 
question forman t lo deuxième point de l'ordre 
du jour de la Conférence tenue à Washington, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
seraient rédigées sous forme d'un proj et de 
convention internationale, 

Adopte Ie Projet de Convention ei-après à 
ratifier pa,r les Membres de I'Organisation 
Internationale du Travail, conformément aux 
dispositions de la P artie relative au Travail du 
Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du 
Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 : 

Art . 1. Chaque Membre ratifiant la présente 
Convention communiquera au Bureau Inter
national du TravaiI à des intervalles aussi 
courts qu e possibl e et qui ne devront pas 
dépasser trois mois, toute information dispo
nible, statistique ou autre, concernant Ie 
chómage, y compris tous renseignements sur 
les mesures prises ou à prendre en vue de lutter 
contre Ie chómage. Toutes les fois que ce sera 
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possible les informations devront être recueillies 
de telle façon que communication puisse en 
être faite dans les trois mois suivant la fin de la 
période à laquelle elles se rapportent. 

2. Chaque Membre ratifiant la présente Con
vention devra établir un système de bureaux 
publics de placement gratuit placé sous Ie con
tróle d'un autorité centrale. Des Comités qui 
devront comprendre des représentants des 
patrons et des ouvriers seront nommés et 
consultés pour tout ce qui concerne Ie fonction
nement de ces bureaux. 

Lorsque coexistent des bureaux gratuits 
publics et privés, des mesures devront · être 
prises coordonner les opérations de ces bureaux 
sur un plan national. 

Le fonctionnement des différents systèmes 
nationaux sera coordonné par le Bureau Inter
national du Travail, d'accord avec les pays 
intéressés. 

3. Les Membres de l'Organisation Internatio
nale du Travail qui ratifieront la présente Con
vention et qui ont établi un syst ème d'assu
rance contre le chómage, devront, dans les 
conditions arrêtées d'un commun accord entre 
les Membres intéressés, prendre des arrange
ments permettant à des travailleurs ressortis
sant à l'un de ces Membres et travaillant sur 
le territoire d'un autre de recevoir des indem
nités d'assurance égales à celles touchées par 
les travailleurs ressortissant à ce deuxième 
Membre. 

4. Les ratifications officielles de la présente 
Convention, dans les conclitions prévues à la 
Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 
1919, et du Traité de St.-Germain du 10 sep
tembre 1919, seront communiquées au Secrétaire 
Général de la Société des Nations et par lui 
enregistrées. 

5. Tout Membre qui ratifie la présente Con-
. vention s'engage à l 'appliquer à celles de ses 

colonies ou possessions ou à ceux de ses pro
tectorats qui ne se gouvernent pas pleinement 
eux-m êmes, sous les réserves suivantes : 

(a) Que les dispositions de la Convention ne 
soient pas rendues inapplicables par les con
ditions locales ; 

(b) Que les modifications qui seraient néces
saires pour adapter la convention aux con
ditions locales puissent être introdujtes dans 
celle-ci. 

Chaque Membre devra notifier au Bureau 
Internationa l du Travail sa décision en ce qui 
concerne chacune de ses colonies ou possessions 
ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant 
pas pleinement eux-mêmes. 

6. Aussitót que les ratifications de trois 
Membres de l'Or~anisation Internationale du 
Trava il auront éte enregistrées au Secrétariat, 
le Secrétaire Général de la Société des Na tions 
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Orga
nisation Internationale du Travail. 

7. La présente Convention entrera en vigueur 
à la date 011 cette notification aura été effectuée 
par le Secrétaire Général de la Société des 
Nations; elle ne liera que les Membres qui 
auront fait enregistrer leur ratification au 
Sécrétariat. Par la suite, cette Convention 
entrera en vigueur au regard de tout autre 
Membre à la date 011 la ratification de ce Membre 
aura été enregistrée au Secrétariat. 

8. Tout Membre qui ratifie la présente Con-

vention s'engage à appliquer ses dispositions 
au plus tard le l er juillet 1921 et à prendre telles 
mesures qui seront nécessaires pour rendre 
effectives ces dis positions. 

9. Tout MemLre ayant ratifié la présente 
Convention peut la dénoncer à l 'expiration 
d'une période de dix années après la date de la 
mise en vigueur initiale de la Convention, par un 
acte communiqué au Secrétariat Général de 
la Société des Nations et par lui enregistré_ 
La dénonciation ne prendra effet qu'une année 
après avoir été enregistrée au Secrétariat. 

10. Le Con~eil d 'Administration du Bureau 
International du Travail devra, au moins une 
fois ,Par dix années, présenter à la Conférence 
Génerale un rap)?Ort sur l'application de la 
présente Convention et décidera s'il I a lieu 
a.'inscrire à l 'ordre du jour de la Conference la 
question de la révision ou de la modification 
de la dite Convention. 

11. Les textes fran çais et anglais de la pré
sente Convention feront foi l 'un et l'autre. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOR CONFERENCE. 

DRAFT CONVENTION ·coNCERNING 
UNEMPLOYMENT. 

The Genera! Conference of the International 
Labor Organization of the League of Nations, 

H aving been convened at Washington by the 
Government of the United Sta tes of America, 
on the 29th day of Oetober, 1919, and 

H aving decided upon the adoption of certain 
proposals with regard of the "question of pre
venting or providing against unemployment," 
which is the second item in the agenda for 
the Washington meeting of the Conference, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convention, 

Adopts the following Draft Convention for 
ratification bij the Members of the International 
Labor Organization, in accordance with the 
Labor Pan of the Treaty of Versailles of 
28 June, 1919, and of the Treaty of St. Germain 
of 10 September, 1919: 

Art. 1. Each Member which ratifies this 
Con vention shall communicate to the Inter
national Labor Office, at intervals as short 
a~ possible and not exceeding three months, all 
available information, statistica! or otherwise, 
concerning unemployment, inclucling reports on 
measures taken or comtemplated to combat 
unemployment. Whenever practicable, the 
information shall be made available for such 
communication not later than three months 
after the end of the period to which it relates. 

2. Each Member which ratifies this Conven
tion shall establish a system of free public 
employment agencies under the control of a 
centra! authority. Co=ittees, which shall 
include representatives of employers aTJd of 
workers, shall be appointed to advise on matters 
concerning the carrying on of these age11.cies. 

Where both public and private free employ
ment agencies exist, steps shall be taken to 
coorclinate the operations of such agencies on 
a national scale. 

The operat.ions of the various national 
systems shall be coordinated by the Inter-



269 30 APRIL (S.126-128) 1927 

national Labor Office in agreement with the 
countries concorned. 

3 . The Members of the International Labor 
Organization wbich ratify this Convention and 
which have established systems of insurance 
against unemployment shall , rpon terms heing 
agreed between the Members concerned, make 
arrangements whereby workers belonging to 
one Member and working · in the territory of 
another shall be admitted to the same rates 
of benefit of such insurancc as those which 
obtain for the workers belonging to the Jatter. 

4. The forma! ratifications of this Convention 
under the conditions set forth in Part XIII of 
the Treaty of Versailles of 28 June, 1919, and 
of the Treaty of St. Germain of 10 September, 
1919, shall be communicated to the Secretary 
Genera! of the League of Nations for regis
tration. 

5. Each Member whwh ratifies this Con
vention engages to apply it to its colonies, 
protectorates and possessions which are not 
fully selfgoverning : 

(a) Except where owing to the local con
ditions its provisions are inapplicable ; or 

(b) Subject to such modifications as may be 
necessary to ada pt its provisions to loc al 
conditions. 

Each Member shall notify to the Tnternational 
Labor Office the action taken in respect of each 
of its colonies, protectorates and possessions 
which are not fully self-governing. 

6. As soon as the ratifications of three 
Members of the International Labor Orga
nization have been registered with the Secre
tariat, the Secretary Genera! of the League of 
Nations shall so notify all the Members of the 
International Labor Organization. 

7. This Convention shall come into force 
at the date on which such notification is issued 
by the Secretary Genera! of the Leagu.e of 
Nations, hut it shall then be binding only upon 
those Members which have registered their 
ratifications with the Secretariat. Thereafter 
this Convention will come into force for any 
other Member at th e date on which its ratifi
cation is registered with the Secretariat. 

8. Each Member which ratifies this Con
vention agrees to bring its provisions into 
operation not lat er than 1 July, 1921, and to 
take such action as may be necessary to make 
theselrovisions effective. 

9. Member which has ratified this Con-
vention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which ~he Con
vention first comes into force, bv an act com
municated to the Secretary Gèneral of the 
L eague of Nations for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

10. At least once in ten years the Gover
ning Body of the International Labor Office 
shall present to the Genera! Conference a report 
on the working of this Convention, and shall 
consider t he desirability of placing on the agenda 
of the Conference the question of its revision 
or modification. 

11. The French and English texts of this 
Convention shall both be authentic. 

30 April 1927. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1927. S. 127. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 5,583,927. 

30 April 1927. WET, houdende bekrachtiging 
van twee door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië krachtens artikel 
183, tweede lid, van de Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantiën en 
nadere wijziging en aanvulling van de In
dische Tariefwet (Nederlandsch Staatsblad 
1924, n°. 421 ; Indisch Staatsblad 1924, 
no. 487). S. 128. 

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

dat het wenschelijk is de krachtens het tweede 
lid van artikel 183 van de Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantiën van 26 Juni 
1926 (Indisch S taatsblad n°. 260) en van 9 No
vember 1926 (Indisch .Staatsblad n°. 484), de 
eerste strekkende tot verhooging van het in
voerrecht van sigarettenpapier, de tweede tot 
aanvulling van de eerstgenoemde, te bekrach
tigen, zoomede om de Indi~che Tariefwet 
(Nederlandsch Staat.1blad 1924, n°. 421 ; Indisch 
Staatsblad 1924, n°. 487), zooa!s die is gewijzigd 
bij de wet van 17 April 19?5 (Nederlandsch 
Staatsblad 1925, n°. 157; Indisch Staatsblad 
1925, n°. 292), nadert-e wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I. De door den Gouverneur-Gene

raal van Nederlandsch-Indië krachtens he. 
tweede lid van artikel 183 van de Indische 
Staatsregeling bij ordonnantie van 26 Juni 1926 
(Indisch Staatsblad n°. 260) vastgestelde aan
vulling van het t arief van invoerrechten, be
doeld bij artikel 1 der Indische Tariefwet, met 
drie nieuwe posten, luidende : 

69a. Papier, sigarett en -, sigarettenhulzen 
en deelen van sigarettenhulzen, voor zoover 
deze deelen zijn vervaardigd uit sigaretten-
papier _______ 1000 stuks ............ f 0,50. 

69b. Papier, sigaretten-, in blaadjes van niet 
meer dan 25 vierkanten centimeter oppervlakte, 
al dan niet samengevoegd tot boekjes •····-····•·-·· 

1000 stuks ____ f 0,50. 
69c. Papier. sigaretten-, in bladen of vellen, 

al dan niet opgerold, van meer dan 25 vier
kanten centimeter oppervlakt~------
----------- M2

• ··-······ f 0,20. 
wordt bekrachtigd. 
II. Wordt almede bekrachtigd de door den 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
krachtens ' het tweede lid van artikel 183 van 
de Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 9 November 1926 (Indisch Staats
blad n°. 484), strekkende tot aanvulling van 
de sub I genoemde ordonnantie. 

2. Het tarief van invoerrechten, bedoeld 
bij artikel 1 der Indische Tariefwet, wordt nader 

· gewijzigd en aangevuld als volgt : 
I. Post 25 wordt gesplitst in de ondervol

gende twee nieuwe posten : 
25. Garens, weefgarens andere dan van 

zijde ··-·•·····- waarde ·--········• 5 pct. 
25a. Garens, niet afzonderlijk genoemd ·······-· 

waarde ····-··- 10 pct. 
II. De in kolom III van het tarief bij den 

post 26 (Gedistilleerd) voorkomende woorden 
"het bedrag van den accijns van inlandsch 
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gedistilleerd", worden gelezen : ,,het bedrag 
van den accijns van inlandsch gedistilleerd en 
bovendien , voor zooveel betreft reuk-, haar- , 
mond-, toilet- en dergelijke waters, een r echt 
van f 30 de hectoliter" . 

III. Tusschen de posten 69c en 70 wordt 
opgenomen de volgende 

Bijzondere bepaling, behoorende bij de posten 
69a, 69b en 69c. 

Indien ander papier dan sigarettenpapier 
voor de vervaardiging van sigaretten wordt 
gebezigd, kunnen bij ordonnantie voorzieningen 
worden getroffen, waardoor ook dat papier aan 
een gelijk invoerrecht als dat voor sigaretten
papier wordt onderworpen. 

3. Deze wet treedt in werking, voor zoover 
betreft a rtikel l en a rtikel 2 sub III, met in
gang van den dag volgende op dien der da"
t eekening van het Staatsblad van N ederlandsch
I ndië, waarin zij is opgenomen, en overigens 
met ingang van den der t igst en dag volgende 
op· dien van evenbedoelde dagteekening. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30st en April 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
(Uitgeg. 10 M ei 1927.) 

30 April 1927. WET, houdende wijziging van 
de J avasche Bankwet 1922. S. 129. 

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

dat het gewenscht is de Javasche Bankwet 1922 
t e wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Stat e, enz. 
Art. 1. Art ikel 8 der J avasche Bankwet 1922 

vervalt en wordt vervangen door een nieuw 
artikel I ui den de als volgt : 

Artikel 8. 
B elegging van het maatschappelijk kapitaal, het 

reservefonds en de bijzondere reserves. 
l. De Bank is, met inacht 1eming van het 

bepa,alde bij de a rtikelen 10 en 11, bevoegd 
om haar reservefonds en t en hoogst e de helft 
van haar geplaatst maatechapJ?elijk kapitaal, 
zoomede, na verkregen macht iging van den 
Gouverneur-Generaal, har e bijzondere reserves 
t e beleggen volgens regelen, vastgesteld door 
<le gemeenschappelijke vergadering van de 
Directie en den Raad van Commissarissen. 

2. De rente, verkregen uit de in het vorig 
lid bedoelde be]p.gging, wordt onder de winsten 
der Bank opgenomen, behalve die, welke ver
kregen is uit de belegging van de bijzondere 
reserves, welke aan deze reserves wordt t oe
gevoegd. 

3. Voor- of achteruitgang van de waarde 
der bezit tingen, verkr Jgen door de in het eersb · 
lid bedoelde belcggmg, wordt, naar gelang hij 
b etrekking beeft op beleggingen van het reserve
fonds en van het daarvoor in aanmerking 
kon.end deel van het maatschappelijk kapitaal, 
dan wel op beleggingen van de bijzondere 
reserves, t en bat e of ten la~te van het reqerve
fonds dan wel van de bijzondere ieserve• ge
bacht of, voor zoover zulks ten aanzien van 
het reservefonds in verband met het bij artikel 

6 bepaalde met mogelijk is, i:n de winst- en 
verlie.srekenin~ der Bank opgenomen. 

4. Telken iare wordt bij de vast st ellibg va n 
de halans onder voorbehoud van goedkeuring 
door den Gouverneur-Gen eraal beslist of de 
belegging van de bijzondere reserves geheel of 
gedeeltelijk zal worden aang ihouden dan wel 
opgeheven. 

2. De tweede zin van lid 3 van artil,el 12 
der Javascha Bankwet 1922 wodt gelezen 
als volgt: 

Voor overmaking tegen den paTikoers tus
schen. Nederland en Nederlandsch-l n <lië geld en 
bijzondere bepalingen, bij een door den. Gou 
verneur-Generaal en de Directie t e sluiten 
overeenkomst vast t e stellen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Last.en en bevelen, . enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten April 

1927. ' 
WILHELMINA. 

De M inister van lfrloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 18 .Mei 1927.) 

30 April 1927. WET, houdende definitieve 
vast st elling van het slot deT rekenini;\ van 
uitgaven en ontvangsten van Nederlandsch
I ndië over het dienstjaar 1922. S. 130. 

De rekening wordt als volgt vastgesteld : 
de uitgaven hebben bedragen f 851,258.459.17; 

de ontvangsten f 752,577,944.03 ; het nadeelig 
slot bed raagt f 98,680,465.14. 

30 April 1927. WET, houdende definitieve 
vastst elling _van de begroo~ing ~an Neder
landsch-Indië voor het d1enstJaar 1927. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 
s. 131. 

De begrooting wordt va.stgest eld op f 174,230,967. 

30 A pril 1927. W ET, houdende definitieve 
vaststellin& van de begrooting van N eder
landsch-Inaië voor het dienstjaar 1927. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in N ederlandsch
I ndië ). S. 132. 

De begroeting wordt vastgesteld op f 585,196,771. 

30 April 1927. WET, houdende definitieve 
aanwijzing van de middelen tot goed
making van de uitgaven begrepen in de 
bearooting van N ederlandsch-I ndië voor het 
di; nstjaar 1927. (Hoofdstuk I . Middelen in 
Nederland) . S. 133. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 12,032,100. 

30 April 1927. WET, houdende definitieve 
aanwijzing van de middelen tot goedma
king van de uitgaven, begrepen. in de 
begrooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk II. Mid
delen in Nederlandsch-Indië). S. 134. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 689,061,825. 
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30 April 1927. WET, houdende verhooging 
van het lste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch- Indië voor het 
dienstjaar 1926. S. 135. 

30 April 19~7. WET, houdende verhooging van 
het el.fde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 136. 

30 April 1927. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1927 ( Uitgaven in 
N(!,(le,rlandsch-Indië). S. 137. 

30 April 1927. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1927 ( Uitgaven in Neder
landsch-Indië). S. 138. 

30 April 1927. WET, houdende w1Jz1glllg van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dien tjaar 1927. (Middelen in 
Nederlandsch-Indië). S. 139. 

3(1 April 1927. WET. houdende wijziging van de 
Surinaamsche begrooting voor het dienst-
jaar 1925. . 140. 

30 April 1927. WET, houdende wijziging van 
de Curaçaose.he begrooting voor het dienst
jaar 1925. S. 141. 

30 April 1927. WET, houdende vast~telling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 142. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 8,019,150. 

30 April 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
voorschriften ter uitvoering van de Motor
en Rijwielwet. S. 143. 

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

Waterstaat van 26 Augustus 1926, La. H. Af. 
deeling Waterstaat A ; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 October 1926, n°. 21); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 26 April 1927, La. P, Afdeeling 
Waterstaat- A; 

H ebben goedgevonden en verst-aan : · 
I. vast te stellen de volgende voorschriften 

ter uitvoering van de Motor- en Rijwielwet : 

HOOFDSTUK I. 
.ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. l. Voor de toepassing van dit regle
ment wordt verstaan : 

a. onder motorrijtuigen alle rij- of voertuigen, 
bestemd om uitsluitend of mede door eene me
chanische kracht, op of aan het rij- of voer
tuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven 
te worden voortbewogen ; 

b. onder aanhangwagens rij- of voertuigen, 

welke door een motorrijtuig worden voortbe• 
wogen, met uitzondering van onklare motor
rijtuigen, welke door een ander motorrijtuig 
worden voortbewogen uitsluitend met het doel 
om een plaats van berging of herstel te be
reiken ; voor zooveel betreft de toepassing van 
de bepalingen van Hoofdstuk II § 4 worden rij
of voertuigen, bestemd om als aanhangwagen 
te worden gebruikt, mede als aanhangwagen 
aangemerkt ; 

c. onder wegen alle voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen ; de daarin liggende 
bruggen en duikers alsmede de tot de wegen 
behoorende voetpaden en bermen of zijkanten 
maken deel van den rijweg uit ; 

d. onder Rijkswegen alle wegen onder beheer 
van het Rijk en onder provincialP. wegen alle 
wegen onder beheer van de provincie ; 

e. onder rijwielpaden alle paden, ongeacht of 
zij deel uitmaken van een weg, door of met 
goedvinden van den daartoe gerechtigde als 
zoodanig aangeduid op door Onzen Minister te 
bepalen wijze, met dien verstande dat, voor 
zoover het tegendeel niet blijkt, zoodanige aan
duiding geacht wordt door of met goedvinden 
van den gerechtigde t e hebben plaats gehad; 
ten aanzien van paden onder beheer van een 
openbaar lichaam is de beheerder, ten aanzien 
van andere paden de eigenaar als gerechtigde 
te beschouwen ; 

/. onder bestuurder van een motorrijtuig hij, 
die het rijtuig bestuurt of hij, die, overeen
komstig het bepaalde bij artikel 2, eene zoo
danige plaats innemende, dat hij ieder oogen
blik het besturen kan overnemen, het rijtuig 
onder zijn onmiddellijk toezicht doet besturen, 
met dien verstande dat, ingeval aan dengene, 
die het rijtuig bestuurt, bij rechterlijke uitspraak 
de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is 
ontzegd, deze als bestuurder van het rijtuig 
wordt aangemerkt ook indien hij het rijtuig 
bestuurt onder het omniddellijk toezicht van 
een ander; 

g. onder Onze Minister Onze Minister met dG 
uitvoering van dezen algemeenen maatregel 
van bestuur belast ; 

h. onder luchtbanden rubberbanden van een 
soort, t en aanzien waarvan Onze Minister 
heeft verklaard, dat zij a ls luchtbanden worden 
aangemerkt ; 

i . onder cushionbanden rubberbanden van een 
soortl ten aanzien waarvan Onze Minister heeft 
verklaard, dat zij, voor zooverre zij geen ge
ringere rubberdikte, buiten den monta~ering 
gemeten, hebben dan bij de verklaring 1s be
paald, in verband met hunne elasticiteit als. 
cushionbandeI) worden aangemerkt ; 

k. onder massieve banden rubberbanden, welke 
niet zijn lucht- of cushionbanden; 

l. onder wielbelasting de druk, welke door 
een wiel op het rijvlak wordt uitgeoefend, wan
neer het rij- of voertuig in rust is, met dien ver
stande, dat daarbij een samenstel van wielen, 
op één wielnaaf gemonteerd, als één wiel wordt. 
beschouwd ; · 

m. onverminderd het bepaalde bij het derd& 
id van dit artikel, onder vooras, de lijn, die de 
middens verbindt van de twee, het meest naar 
voren, aan weerszijden van een motorrijtuig 
of een aanhangwagen, aangebrachte wielen, 
wanneer deze zich in den stand bevinden, waar-
mede rechtuit wordt gereden ; 
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n. onverminderd het bepaalde bij het derde 
lid van dit artikel, onder achteras, de lijn , die 
de middens verbindt, van de twee het meest 
naar achteren, aan weerszijden van een motor
rijtuig of een aanhangwagen aangebrachte 
wielen, welke slechts in vlakken, evenwijdig 
aan de lengte-as van het motorrijtuig, of den 
aanhangwagen kunnen draaien ; 

o. onverminderd het bepaalde bij het derde 
lid van dit artikel, onder wielbasis, de-afstand 
tusschen de twee lijnen, bedoeld onder m en n. 

2. Voor de toepassing van artikel 39, tweede 
lid, onder c van dit reglement wordt een mas
sieve band geacht minder elastisch t e zijn dan 
een cushionband en een cushionband minder 
elastisch dan een luchtband. 

3. Voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
voorzien van meer of minder dan vier wielen, 
of van eenen bijzonderen bouw zijnde, zal bij 
de in artikel 37 bedoelde inschrijving worden 
bepaald, wat onderscheidenlijk onder vooras, 
achteras en wielbasis za l worden ver~taan. 

2. Hij, die een motorrijtuig onder zijn on
middellijk toezicht doet besturen, neemt in dat 
rijtuig een zoodanige plaats in, dat hij het be
sturen ieder oogenblik kan overnemen, indien 
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden : 

a. dat het motorrijtuig een eigen gewicht 
hebbe van niet meer dan 1800 K.G. en dat de 
wielen daarvan voorzien zijn van luchtbanden ; 

b. dat, indien het motorrijtuig is een motorrij
tuig op meer dan twee wielen, de zitplaats van 
den bestuurder zich bevinde naast die van den 
onder toezicht besturende ; 

c. dat gereden worde buiten de bebo·1wde kom 
1iener gemeente. 

HOOFDSTUK II. 

REGELEN NOPENS HET VERKEER OP DE WEGEN 
EN DE RIJWIELPADEN IN VERBAND MET HET 
GEBRUIK VAN MOTORRIJTUIGEN EN RIJWIELEN. 

§ 1. Algemeene verkeersvoorschriften. B epalingen 
betrefjende geslotenverklaring van wegen. 

3. Bestuurders van motorrijtuigen, rijwielen 
en andere rij- of voertuigen alsmede bestuurders 
en geleiders van rij- of trekdieren of vee zijn 
op de wegen verplicht, met hetgeen door hen 
wordt bestuurd of geleid, behoorlijk uit te 
wijken: 

a. naar rechts, bij het tegenkomen van motor
rijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekdieren of vee ; 

b. naar links, bij het inhalen van motorrij
tuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, rij
of trekdieren of vee ; 

c. naar rechts, bij het ingehaald worden door 
motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voer
tuigen, rij- of trekdieren of vee, indien door 
hem, die wenscht in te halen, het verlangen, 
dat uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar ge
maakt is. 

4. 1. De bestuurder van .een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is ver
plicht: 

a. ingeval hij voornemens is plotseling vaart 
te verminderen of stil te houden, van dat voor
nemen tijdig te doen blijken, hetz\j door een 
duidelijk teeken, gegeven op of aan het rij- of 
voertuig, hetzij door het goed zichtbaar op en 
neer bewegen ter zijde van het rij- of voertuig 

van een der armen of een stok of ander voor
werp; 

b. ingeval hij voornemens is van richting te 
veranderen, van dat voornemen tijdig te doen 
blijken, hetzij door een duidelijk t eeken, , ge
geven op of aan het rij- of voertuig, hetzij door 
het goed zichtbaar uitsteken ter zijde van het 
rij- of voertuig van een der armen of een stok 
of ander voorwerp in de richting, welke za l 
worden ingeslagen. 

2. Dezelfde verplichting als bedoeld in het 
vorig lid, onder a en b rust op de bestuurders 
van rijwielen en rij- of voertuigen geen motor
rij t uigen of rijwielen zijnde, indien door het 
niet geven van een dezer teekens de vrijheid 
of de veiligheid van het verkeer op den weg 
zoude kunnen worden belemmerd of in ge
vaar gebracht, met dien verst ande, dat de be
stuurder van een rij- of voertuig, geen motor
rijtuig of rijwiel zijnde ingeval hij voornemens 
!S plotseling vaart te verminderen of stil te 
houden, kan volstaan met het duidelijk zicht
baar opsteken van de zweep. 

5. 1. Indien een best1.1urder van een motor
rijtuig, een rijwiel, of een ander rij- of voer
tuig, dan wel een bestuurder of geleider van 
rij- of trekdieren of vee, een weg berijdende of 
gebruikende, welke door een of meer andere 
wegen wordt gekruist of waarmede een of meer 
andere wegen zich vereenigen, het pllnt van 
kruising of vereeniging nadert. gelijktijdig of 
nagenoeg gelijktijdig met een bestuurder van 
een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij
of voertuig dan wel met een bestllurder of ge
leider van rij- of trekdieren of vee, die den 
anderen weg of een der andere wegen berijdt 
of gebruikt, is de bestuurder of geleider, die 
den ander aan zijn rechterhand heeft, verplicht 
met hetgeen door hem wordt bestuur.tl of geleid 
voor dezen den doorgang vrij te laten, zoo 
noodig stil t e houden of langzamer te rijden 
of te gaan. 

2. Van het bepaalde in het vorig lid wordt 
afgeweken ten opzichte van het verkeer met 
militaire colonnes, in dien zin dat aan die colon
nes steeds de voorrang moet worden gegeven. 

6. 1. H et is eenen bestuurder van een motor
rijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig 
alsmede eenen bestuurder of geleider van rij 
of trekdieren of vee verboden de linkerzjjde van 
den weg te houden, voor zoover dit niet nood
zakelijk is voor het uitwijken bij het inhalen 
van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of 
voertuigen, rij- of trekdieren of vee. 

2. In bochten binnen bebouwde kommen en 
verder in die buiten bebouwde kommen, waar 
het uitzicht niet vrij is, is genoemde bestuurder 
of geleider verplicht met hetgeen door hem 
wordt bestuurd of geleid de rechterzijde van 
den weg te houden. 

7. 1. Voetgangers zijn verplicht voor zooveel 
mogelijk op de wegen, aan motorrijtuio-en, rij
wielen of andere rij- of voertuigen behoorlijk 
ruimte tot voorbijgaan te laten. 

2. De bestuurders van motorrijtuigen, rij
wielen of andere rij- of voertuigen zijn ver
plicht op de wegen voor zooveel mogelijk aan 
voetgangers behoorljjk ruimte tot voorbijgaan 
te laten. 

8. 1. De wegen lnmnen, tenzij het doorga-and 
verkeer daardoor zonder noodzaak ernstige be
lemmering zoude ondervinden, in het belang 
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van de vrijheid en veiligheid van het verkeer 
daarover geheel of gedeeltelijk worden gesloten 
verklaard voor het berijden in eene of in beide 
richtingen, hetzij met alle )llotorrijtuigen, hetzij 
met alle motorrijtuigen en met rijwielen, hetzij 
met notorrijtuigen op twee wielen en met rij
wielen, hetzij met rijwielen, hetzij met alle 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen, hetzij 
met motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
welke bij de verklaring te bepalen afmetingen 
te boven gaan, hetzij met motorrijtuigen, 
waardoor een of m eer aanhangwagens worden 
voortbewogen, of waardoor aanhangwagens 
worden voortbewogen, welke bij die verklaring 
t e bepalen afmetingen te boven gaan. 

2. De geslotenverklaring geschiedt : 
a. van Rijkswegen, door Onzen Minist er ; 
b. van provinciale wegen alsmede andere 

wegen, geen Rijkswegen zijnde en gelegen buiten 
d e bebouwde kommen van gemeenten, door 
Gedeputeerde Staten ; 

c. van andere wegen, bij of krachtens een be
sluit van den gemeenteraad. 

9. 1. De besluiten van Gedeputeerde Staten, 
waarbij eene verklaring, als bedoeld in het vorig 
artikel, tweede lid, onder b, wordt gedaan, ge
wijzigd of opgeheven, of waarbij een verzoek 
tot het doen, het wijzigen of het opheffen van 
zoodanige verklaring wordt afgewezen, worden 
niet genomen dan nadat de betrokken ge
meentebesturen zijn gehoord. 

2. De in het vorig lid bedoelde besluiten wor
d en met redenen omkleed. Zij worden door Ge
deputeerde Staten in het provinciaal blad aan
gekondigd. Van deze besluiten staat beroep op 
Ons open. 

3. De besluiten van gemeentebesturen, waar
bij eene verklaring, als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid, onder c, wordt gedaan, gewijzigd, 
of opgeheven, of waarbij een verzoek tot het 
doen, het wijzigen of het opheffen van zoo
danige verklaring wordt afgewezen, worden 
m et redenen omkleed. Van deze besluiten staat 
beroep op Ons open. 

10. H et gesloten zijn van wegen krachtens 
eene verklaring, als bedoeld bij artikel 8, wordt 
voor Rijkswegen op kosten van het Rijk, voor 
provinciale wegen alsmede andere wegen, geen 
Rijkswegen zijnde en gelegen buiten de be
bouwde kommen van gemeenten, op kosten 
van de provincie, en voor andere wegen op 
kosten van de gemeente op door Onzen Minister 
te bepalen wijze ter kennis van de weggebrui
kers gebracht. 

11. 1. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig of van een rijwiel verboden daarmede 
een weg, voorzoover die ingevolge artikel 8 en 
met inachtneming van het bepaalde bij artikel 
10 voor het verkeer met motorrijtuigen of rij
wielen, in beide richtingen is gesloten, te be
rijden. 

2. Het is den bestuurder van een motorrij
tuig of van een rijwiel verboden daarmede een 
weg, voorzoover die ingevolge artikel 8 en met 
nachtneming van het bepaalde bij artikel 10 
voor het verkeer met motorrijtuigen of rijwielen, 
in ééne richting is gesloten, in die richting te 
berijden. 

3. Van de in het eerste en het tweede lid 
vervatte verbodsbepalingen kan, onverminderd 
het bepaalde bij artikel 76, ontheffing worden 
verleend: 
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a. voor Rijkswegen, door of van wege Onzen 
Minister; 

b. voor provinciale wegen alsmede andere 
wegen, geen Rijkswegen zijnde en gelegen 
buiten de bebouwde kommen van gemeenten, 
door of van wege Gedeputeerde Staten ; 

c. voor andere wegen, door of van wege Bur
gemeester en Wethouders. 

4. Van eene ontheffing, als bedoeld in het 
vorig lid, wordt den belanghebbende een be
wijs uitgereikt. 

5. Op de eerste vordering van de in artikel 
34 der Motor- en Rijwielwet genoemde amb
tenaren en beambten is de bestuurder van een 
motorrijtuig . of van een rijwiel, ingeval van 
cene bij het derde lid bedoelde ontheffing wordt 
gebruik gemaakt, verplicht het bewijs van ont
heffing te vertoonen. 

§ 2. Bepalingen hoofdzakelijk betreffende motor
rijtuigen. 

12. 1. E en motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van een 
deugdelijk, nauwkeurig werkend stuurtoeste!. 

2. Een motorrijtuig, waarmede over een weg 
wordt gere<len, moet er op ingericht zijn : 

a. dat zooveel mogelijk elk gevaar voor brand 
of ontploffing worde voorkomen ; 

b. dat in het algemeen niet door gedruisch 
rij- of trekdieren of vee worden verschrikt; 

c. dat de overige gebruikers van den weg niet 
door rook of damp worden gehinderd. 

3. Een motorrijtuig, waarmede over een weg 
wordt gereden, moet voorzien zijn van een of 
meer op een duidelijk zichtbare plaats aange
brachte platen, waarop zijn aangegeven de fa. 
briek en het fabrieksnummer van het onder
stel, het vermogen in paardekrachten van den 
motor of het aantal en de borin~ der cylinders 
en het eigen gewicht van het rlituig. 

13. Een motorrijtuig op meer dan drie wielen, 
van grooteren radstand dan 2 M. of zwaarder 
dan 350 K .G., waarmede over een weg wordt 
gereden, moet voorzien zijn van eene inrich
ting om achterwaarts te rijden. 

14. 1. E en motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van t en 
minste twee onafhankelijk van elkander krach
tig werkende, onder bereik van den bestuurder 
zich bevindende remmen, met èlk waarvan het 
rijtuig ieder oogenblik tot stilstand kan worden 
gebracht. 

2. Van motorrijtuigen, voorzien van een of 
meer assen met meer dan één wiel, moet ten 
minste één dezer remmen rechtstreeks werken 
op twee of meer wielen of op onnriddellijk daar
mede verbonden remschijven of remtrommels 
en van andere motorrijtuigen moet ten minste 
één dezer remmen rechtstreeks werken op één 
of meer wielen of op onmiddellijk daarmede 
verbonden remschijven of remtrommels. 

3. Een motorrijtuig op meer dan drie wielen, 
waarmede over een weg wordt gereden, moet 
voorzien zijn van eene inrichting in staat om 
zelfs bij het bestijgen van steile hellingen terug
loopen geheel te beletten, doch alleen ingeval 
een der remmen niet aan dezen eiscb voldoet. 

15. 1. E en motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van ten 
minste één ééntonigen hoorn, waarvan het ge
luid op een afstand van 100 M. duidelijk hoor
baar is en die voor motorrijtuigen op meer dan 
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drie wielen een zwaren, voor motorrijtuigen op 
twee of drie wielen een schellen toon moet 
hebben. 

2. Het vorig lid is niet van toepassing op de 
motorrijtuigen bedoeld in artikel 43, tweede 
lid, onder d en e. 

weg buiten de bebouwde kommen van ge
meenten wordt gereden, moet gedurende den 
in artikel 16, eerste lid, aangegeven tijd voor
zien zijn van een verlichtingsinrichting, waar
door de weg, bij het rijden met, een snelheid 
van 20 K.M. tot ten hoogste 40 K.M. per uur, 
ten minste tot op 25 M., en, bij het rijden met 
eea snelheid van meer dan 40 K.M. per uur, 
ten minste tot op 100 M. vóór het motorrijtuig 
vold9ende wordt verlicht. 

16. 1. Een . motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, dat zich tusschen een ha lf uur nà zons
ondergang en een half uur vóór zonsopgang op 
een weg bevindt, moet voorzien zijn van ten 
minste twee aan weerszijden van het rijtuig 1 
aangebrachte lantaarns, die voorwaarts een 
helder wit licht uitstralen, en aan de linker
achterzijde, van een lantaarn, die achterwaarts 
een rood licht uitstraalt. Van die lantaarns mogen 
de zijglazen niet een gekleurd licht uitstralen. 

19( Een motorrijtuig, hetwelk zich· op een 
weg bevindt gedurende den in artikel 16, eerste 
lid, aang"geven tijd, mag niet eene verblindende 
verlichting voeren, voor zoover : 

' a. de weg is gelegen binn en een bebouwde 

2. Een motorrijtuig, als bedoeld in het vorig 
lid, mag gedurende den daar aangegeven tijd 
niet voorzien zijn van eene verlichting,. die ver
warring zou kuunen stichten voor het verkeer 
op den weg. 

3. Het bepaalde bij het eerste lid is niet van 
toepassing ten aanzien van : 

a. stilstaande motorrijtuigen, voor zoover bij 
of krachtens gemeenteverordening is bepaald, 
dat inachtneming van dit voorschrift op be
paalde plaatsen binnen de bebouwde kommen 
der gemeente niet noodig is ; 

b. motorrijtuigen, gebeizigd bij militaire oefe
ningen, voor zoover afwijking van dat voor
schrift iso gelast door de bevoegde militaire 
autoriteit. 

4. In gevallen, waarin afwijking van het in 
het eerste lid vervatte voorschrift is gelast, 
krachtens het bepaalde in het vorig lid, onder b, 
worden door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlóg de noodige maatregelen genomen, t er 
voorkoming, dat de veiligheid van het verkeer, 
door het afwijken van dat voorschrift in gevaar 
wordt gebracht. 

17. 1. Een motorrijtuig op twee wielen, waar
mede over een weg wordt gereden, moet ge. 
durende den in artikel 16, eerste lid, aange
geven tijd aan de voorzijde voorzien zijn van 
ten minst'l één lantaarn, die voorwaarts een 
helder wit licht uitstraalt, en aan de achter
zijde, van een lantaarn of ,an een verticaal 
geplaatRten reflector, die achterwaarts een rood 
licht uitstraalt, onderscheidenlijk bij beschenen 
worden daarop vallende lichtstralen rood terug
kaatst. Van die lantaarns mogen de zijglazen 
niet een gekleurd licht uitstralen. 

2. Een motorrijtuig, als bedoeld in het eerste 
lid, mag gedurende den daar bedoelden tijd, 
niet voorzien zijn van eene verlichting welke 
verwarring zou kunnen stichten voor het ver
keer op den weg. 

3. Het bepaalde bij het eerste lid is niet van 
toepassin~ ten aanzien van motorrijtuigen, ge
bezigd bij militaire oefeningen, voor zoover 
afwijking van dat voorschrift i~ gelast door de 
bevoegde militaire autoriteit. 

4. In gevallen, waarin afwijkin~ van het in 
het eerste lid vervatte voorschrift is gelast, 
krachtens het bepaalde in het vorig lid, worden 
door of vanwege Onzen Minister van Oorlog 
de noodige maatregelen genomen, ter voor
koming, dat de veiligheid van het verkeer, 
door het afwijken van dat voorschrift in gevaar 
wordt gebracht. 

18. Een motorrijtuig, waarmede met een snel
heid van meer dan 20 K.M. per uur over een 

kom eener gemeente ; 
b. het motorrijtuig stilstaat ; 
c. het motorrijtuig een ander motorrijtuig, 

een rijwiel, een ander rij- of voertuig, of een 
rij- lof trekdier of vee tegenkomt, van het 
oogenblik af, dat het op 100 M. benaderd is, 
tot het oogenblik, waarop een ontmoeting plaats 
heeft gehad. 

20. Een mo•-orrijtuig, waarmede over een weg 
wordt gereden, moet voorzien zijn van een be
hoorlijk geluiddempende inrichting, waardoor 
de afgewerkte gassen van het motorrijtuig kun
nen worden afgevoerd. 

21. 1. Een mowrrijtuig, of een ander rij- of 
voertuig, waarmede over een weg wordt ge
reden, moet voorzien zijn van een spiegel, waar
door de bestuurder van zijne zitplaats het links 
achterliggend weggedeelte kan overzien, tenzij 
de bestuurder een zitpla-ats inneemt, zóó, dat hij 
vandaar het verkeer op het bedoelde weggedeelte 
zonder spiegel gen.akkelijk kan waarnemen. 

2. Het vorig hd is niet van toepassing op de 
motorrijtuigen, bedoeld in artikel 43, tweede 
lid, onder d en e, en op rij- of voertuigen, geen 
motorrijtuigen of rijwielen zijnde, waarbij een 
spiegel bezwaarlijk zal kunnen worden aange
bracht;, of bezwaarlijk bevestigd zal kunnen 
blijven. · 

22. 1. Het is den eigenaar of houder of den 
bestuurder van een motorrijtuig verl•oden met 
het rijtuig over een weg te rijden, te doen of te 
laten rijden, indien niet is voldaan aan de 
artikelen 12, 13, 14-, 15, 17, 18, 20 en 21, of 
zich met het rijtuig op een weg te bevinden, 
te doen of te laten bevinden, indien niet wordt 
·voldaan aan de artikelen 16 en 19. 

2. H et is den eigenaar of houder of den be
stuurder van een rij- of voertuig, niet zijnde 
een motorrijtuig of rijwiel, verboden met het 
,ij- of voertuig over een weg te rijden, te doen 
of te laten rijden, indien niet wordt voldaan 
aan artikel 21. 

23. 1. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is ver-
plicht binnen bebouwde kommen van gemeen
ten met den hoorn en daarbuiten met den hoorn, 
de sirene, de klaxon of de mechanische fluit 
een signaa l te geveri telken~; wanneer de veilig
heid van het verkeer zulks vordert. 

2. Hij is verplicht bij het gebruik van de in 
het vorig lid genoemde signaalinstrumenten. 
zooveel mog.elijk alles te vermijden, wat het 
schrikken van rij- of trekdieren of vee ten ge
volge zoude kunnen hebben. 

3. Het is hem verboden binnen de bebouwde
kommen van gemeenten eenig ander geluid 
signaal dan den hoorn te gebruiken. 
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24. 1. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is ver
plicht het rijtuig t e doen stilhouden en den 
motor in rust te brengen telkens, wanneer de 
veiligheid van het verkeer het een of het ander 
vordert. 

2. De eigenaar of houder van een motorrij
tuig, zoomede d e bestuurder, is verplicht zorg 
te dragen, dat de overige gebruikers van den 
weg niet door rook of damp van het motorrij
tuig worden gehinderd. 

25. H et is den bestuurder van een motorrij 
tuig verboden het rijtuig zonder voldoend toe
zicht op een weg te laten staan, anders dan 
met in rust gebrachten motor. 

26. Het is den eigenaar of houder of den be
stuurder van een motorrijtuig verboden de af
gewerkte gassen van een motorrijtuig, hetwelk 
zich op een weg bevindt, anders af te voeren, 
te doen of t e laten afvoeren, dan door een be
hoorlijk geluiddempende inrichting. 

27. Ten aanzien van het plaatsen van waar
schuwingsborden ter beveiliging van het ver
keer met motorrijtuigen zijn de wegbeheerders 
verplicht zorg te dragen, dat rekening wordt 
gehouden m et de lijst van teekens, bedoeld in 
het internationale verdrag betreffende het ver
keer met automobielen, op 11 October 1909 
te Parijs gesloten (Staatsblad n°. 277 van 1910), 
en met de daarin vervatte voorschriften. 

§ 3. Bepalingen betreffende aanhangwagens. 
28. Een aanhangwagen, waarmede over een 

weg wordt gereden, moet voorzien zijn van ten 
minste één krachtig werkende rem. 

29. 1. E en aanhangwagen, waarmede over 
een weg wordt gereden, moet gedurende den 
in artikel 16, eerste lid, aangegeven tijd voor
zien zijn van t en minste twee aan weerszijden 
van den wagen aangebrachte lantaarns, die ter 
zijde een helder wit licht uitstralen in een sector 
van niet minder dan 600, waarvan de naar den 
aanhangwagen gekeerde zijde recht vooruit is 
gericht, en aan de linkerachterzijde, van een 
lantaarn, die achterwaarts een rood licht uit
straalt. Van die lantaarns mogen de zijglazen 
niet een gekleurd licht uitstralen. 

2. E en aanhangwagen, als bedoeld in het 
vorig lid, mag gedurende den daar bedoelden 
tijd niet voorzien zijn van eene verlichting die 
verwarring zou kunnen stichten voor het ver
keer op den weg. 

30. Aan de achterzijde van een aanhangwagen, 
waarmede over een weg wordt gereden, moet 
het ingevolge artikel 9 der Motor- en Rijwielwet 
aan den eigenaar of houder van het motorrij
tuig, waardoor de aanhangwagen wordt voort
bewogen, opgegeven nummer met letter zijn 
aangebracht en gedurende den bij artikel 16, 
eerste lid, aangegeven tijd, verlicht overeen
komstig de ingevolge dat artikel door Onzen 
Minister gegeven voorschriften. 

31. 1. H et bepaalde bij de artikelen 28, 29, 
eerste lid, en 30 is niet van toepassing ten aan
zieP van aanhangwagen~ gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor zoover afwijking daarvan is 
gelast door de bevoegde militaire autoriteit. 

2. In gevallen, waarin afwijking van de in 
het eerste lid bedoelde bepalingen is gelast door 
de in dat lid bedoelde militaire autoriteit, wor
den door of vanwege Onzen Minister van Oorlog 
d e noodige maatregelen genomen, ter voor, 

koming, dat de veiligheid van het verkeer, door 
het afwijken van die voorschriften in gevaar 
wordt gebracht. 

32. 1. H et bepaalde bij de artikelen 28 en 29, 
eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien 
van éénassige aanhangwagens, waarvan het 
eigen gewicht niet meer bedraagt dan 200 K.G. 

2. Het bepaalde bij artikel 28 is mede niet 
van toepassing ten aanzien van aanhangwagens, 
welke met een niet grootere snelheid dan 6 K.M. 
per uur worden voortbewogen. 

33. Een aanhangwagen, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet door een sterke kop
peling zoodanig aan het motorrijtuig, door 
middel waarvan hij wordt voortbewogen, of 
aan den voorafgaanden aanhangwagen zijn ver
bonden, dat ziJdelings uitwijken van den aan
hanf.vagen zooveel mogelijk wordt voorkomen. 

3 . Behoudens het bepaalde bij de artikelen 
31 en 32 is het den eigenaar of houder van een 
aanhangwagen of den bestuurder van het motor
rijtuig, waardoor de aanhangwagen wordt voort
bewogen, verboden over een weg te rijden, te 
doen of te laten rijden met een aanhangwagen, 
indien niet is voldaan aan de artikelen 28, 29, 
30 en 33. 

35. 1. H et is den eigenaar of houder van een 
aanhangwagen of den bestuurder van het motor
rijtuig, wa-ardoor de aanhangwagen wordt 
voortbewogen, verboden over een weg te rijden, 
te doen of te laten rijden met een aanhangwagen, 
tenzij zich op dien wagen ten minste eén per
soon, niet beneden achttien jaren bevindt, onder 
wiens bere.k zich de in artikel 28 bedoelde rem 
bevindt en die met den bestuurder van het 
motorrijtuig, door middel waarvan de aanhang
wagen wordt· voortbewogen, de voor het goed be
sturen en re=en noodige seinen kan wisselen. 

2. H et bepaalde bij het vorig lid is niet van 
toepassing ten aanzien van de in artikel 32 
bedoelde aanhangwagens, zoo min als ten aan
zien van aanhangwagens, waarvan de rem 
door den bestuurder van het motorrijtuig ge
makkelijk en met zekerheid kan worden be
diend en ten aanzien van aanhangwagens, ge
bezigd bij militaire oefeningen, voorzoover af
wijking van het voorschrift, vervat in artikel 
28, krachten~ het bepaalde bij artikel 31, eerste 
lid, is gelast door de bevoegde militaire autoriteit. 

3. H et is den in het eer$te lid bedoelden be
stuurder en den zich op den aanhangwagen be
vindend en persoon verboden de in dat lid be
doelde seinen te geven met den hoorn. 

§ 4. Bepalingen hoofdzakelijk in het belang van de 
instandhouding en bruikbaarheid der wegen. 
36. 1. Er zijn drie klassen van wegen, welke 

worden aangeduid door de cijfers I, II, III. 
2. De wegen kunnen, naar gelang van hunne 

geschiktheid voor het verkeer met zware motor
rijtuigen, in een der in het vorig lid genoemd{) 
klassen worden ingedeeld. 

3. De indeeling geschiedt : 
a. voor ' Rijkswegen door Onzen Minister; 
b. voor provinciale wegen alsmede andere 

wegen, geen Rijkswegen zijnde, en gelegen 
buiten de bebouwde kommen der gemeenten, 
door Gedeputeerde Staten ; 

c. voor andere wegen bij of krachtens een 
besluit van den gemeenteraad. 

4. Besluiten van Gedeputeerde Staten en van 
het gemeentebestuur waarbij eene indeeling, 
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als bedoeld in h et derde lid, plaats vindt, wordt ' 
gewijzigd of wordt opgeheven, worden niet 
genomen dan nadat de botrok.ken wegbeheer
ders zijn gehoord. 

5 . De in het vierde lid van dit artikel bedoelde 
besluiten worden met redenen omkleed. Van 
de besluiten van Gedeputeerde Staten doen 
deze aankondiging in het provinciaal blad en 
in een nieuwsblad der provincie. Van de b e
sluiten van het gemeentebestuur doet dit aan
kondiging in een nieuwsblad der gemeente, of 
bij ontstentenis daarvan, in een ni~uwsblad 
eener naburige gemeente. Van die besluiten van 
Gedeputeerde Staten of van het gemeentebe
stuur staat beroep op Ons open. 

37. l. Behoudens het bepaalde in h et vol
gend J;d worden motorrijtuigen en aanhang
wagens, indien de eigenaar ofhouderdaarvanhet 
verzoek daartoe doet, van weae Onzen Minister 
ingeschreven in een daarvoor b est emd regist er . 

2. Inschrijving heeft niet plaat s indien blijkt, 
da t het verzoek daartoe wordt gedaan t en aan
zien van motorrijtuigen of aanhangwagens : 

a. welke in onvoldoenden staa t van onder
houd verkeeren ; 

b. welke in verband met hun bouw of in
richting niet dan onder bijzondere voorwaar
den op de wegen kunnen worden toegela t en ; 

c. waarvan de grootste wielbelasting bij nor
male volle belasting voor wat betreft motorrij 
tuigen meer bedraagt dan 3600 K.G. en voor 
wat betreft aanhangwagens meer 1edraagt dan 
2400 K.G.; 

· d. waarvan niet alle wielen voorzien zijn van 
rubberbanden; 

P.. waarvan eenig wiel is voorzien van een 
massieven band, welks rubberdih-te buiten den 
montagering gemet en geringer i• dan 4 cM. ; 

/. waarvan eenig wiel voorzien is van een 
cushionband of een massieven band, welks 
breedte op den montagering gemet en geringer 
1s dan S cM.; 

g. welke nie• voorzien zijn van goed bemeten 
en goed werkende draagveeren ; 

h. waarvan de lengte meer bedraagt dan 
9 M. ; 

j. waarvan de afstand van de achterzijde van 
het motorrijtuig of den aanhangwagen tot de 
achteras meer bedraagt dan een vijfde deel van 
de wielbasis vermeerderd met twee met er ; 

k. waarvan de breedte meer bedraagt dan 
2.35 M.; 

l. waarvan eenig deel hooger dan 3.50 M. 
boven den weg reikt. 

3. In bijzondere gevallen kan Onze Minist er 
afwijking toestaan van het bepaalde in het vorig 
lid, voor wat betreft de motorrij t uigen of aan
hangwagens, bedoeld onder b, c, d, e, /, g, h, 
i, k en l. 

38. 1. Bij de inschrijving wordt vastgesteld : 
a. de grootst e wielbelasting bij normale volle 

belasting van het motorrijtuig of den aanhang
wagen; 

b. t en aanzien van elk der drie klassen van 
wegen voor zooveel noodig de maximum
snelheid, welke, onverminderd uit,anderen hoofde 
voorgeschreven sn elheidsbeperkingen, zal zijn 
in acht t e n emen, dan wel of het mot orrijtuig 
of de aanhangwagen op de tot die klasse be
hoorcnde wegen niet za l zijn toegelate n. 

2. Voor motorrijtuigen of aanhangwagens van 
normalen bouw en veering heeft de vaststelling, 

als onder b van het vorig lid bedoeld, plaats 
overeenkomstig onderstaande tabel, waarin be 
t eekent: 

- : geen snelheuisbeperking; 
x : niet toegelaten ; 
t erwijl wordt verst.aan onder motorrijtuigen 

of aanhangwagens voorzien van : 
luchtbanden : motorrijtuigen of aanhang

wagens waarvan de wielen zijn voorzien van 
luchtbanden; 

cush;onbanden : motorrijt.ui~en of aanhang
wagens, waarvan de wielen zijn voorzien van 
CPshionbanden of t en deele van luchtbanden, 
ten dcele van cushionbanden ; 

massieve banden : motorrijtuigen of aanhang
wagens, waarvan de wielen geheel of t en deele 
zijn v oorzien van ma.~sieve banden. 

;..; ::◄ ~;:! X X 5 . d, ci....., 
b.O ~~ H 

~ ; ï;JdH 

~-- ~îl 
• cl A S H 

~ d ~ 
~o A ' • ;:: 
.s áj·~ § g H 

-~~ •..-!"'Cl 
"Ó::, 0 ";; ~ := 
· - .p > g ..0 
~:~ O'J 

~B § 
w o bO 

s s ; 
;:l k 

s 8 
1;.> 
~ 

H 

~g~ x 
000"'1 
c-.1 c,,.1c-i.-1 

g~;::i x 
000"'1 
MMC\1 1"""'1 

0000 
Cf)C'Qet:)~ 

\g~ x 

100 M"'1 

1 1 \g 

~~ x 

"""""" ,-;,-;,-; 

~;::Jx 
00"'1 """",-; 
000 

"""""" 
OOGl 
M<N" 1 

000 
MM"'1 

000 
MMM 

3. Voor ;motorrijtmgen of aanhangwagens, 
welke breeder zijn dan 2.10 M., wordt in zoo
verre van de in het vorig lid opgenomen tabel 
afgeweken, dat voor wegen, welke in d e lilde 
klasse zijn mgedeeld, een rijverbod geldt. 

4. Voor motorrijtuigen of aanhangwagens, 
van welke verwacht wordt, dat zij een minder 
ongunstigen of wel een ongunstiger invloed op 
den weg zullen uitoefenen dan voor hun grootste 
wielbelasting normaal is, kan van de in het 
tweede lid opgenomen t abel worden afgeweken, 
met dien verst ande, dat als maximum-snel
heden geen andere dan 12 K.M., 20 K .M. en 
30 K.M. per uur kunnen worden bepaald en 
dat op wegen, welke in de Iste en Ilde klasse 
zijn ingedeeld, geen hoogere wielbelasting dan 
3600 K.G. en op wegen, welke in de Illde klasse 
zijn ingedeeld, geen hoogere wielbelasting dan 
2400 K.G. kan worden toegelaten. 
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39. 1. Bij de inschrijving wordt aan den 
eigenaar of houder van het motorrijtuig of van 
den aanhangwagen een bewijs 1.ütgereikt, ge
naamd inschrijvingsbewij~. 

2. Iu het inschrijvingsbewijs ma~ niet ont
breken de vermelding of de omschrijving van: 

a. de bij de inschrijving ingevolge het eerste 
lid van het vorig artikel onder a vastgestelde 
grootste wielbelasting bij normale volle be
lasting van het motorrijtuig of den aanhang
wagen; 

b-. de bij de inschrijving ingevolge het eerste 
lid van het vorig artikel onder b voor het motor
rij tuig of den aanhangwagen vastsestelde snel
heden en, voor zoover noodig, riJverboden ; 

c. de soort der banden om de wielen van het 
motorrijtuig of den aanhangwagen, of, bij ge
bruik van meer dan een soort, de minst elas
tische soort ; 

d. de lengte en breedte van het motorrijtuig 
of den aanhangwagen ; 

e. koetswer k, onderstel, wielen, motor, kop
peling en reminrichting, alsmede van fabrikaat 
en merk, voor zoover het motorrijtuig of de 
aanhangwagen van een en ander is voor
zien; 

/. de veering van het mot<>rrijtu.ig of den 
aanhangwagen ; 

g. naam, voornamen en woonplaat s van den 
e;genaar of hou.der van het motorrijtuig of den 
aanhangwagen ; 

h. voor wat motorrijtuigen betreft het ken
t eeken, bedoeld in artikel 9, eerste lid, der 
Motor- en Rijwielwet ; 

j. den geldigheidsduur van het bewijs. 
40. Indien t e~en den inhoud van het inschrij 

vingsbewijs of t egen de op een verzoek, als be
doeld in artikel 37, genomen afwijzende be
slissing bij den verzoeker of bij een wegbe
heerder bezwaar bestaat, kan hierover door 
hem de nadere beslissing van Onzen Minist er 
worden ingeroepen. 

41. Omtrent den inhoud van de verzoeken tot 
inschrijving, den geldigheidsduur der inschrij 
ving, de modellen der inschrijvingsbewijzen en 
het inroepen van een nadere beslissing van 
Onzen Minister, als bedoeld in het vorig a rtikel, 
worden voorschriften door dien Minister gegeven 
en in de Staatscourant bekend gemaakt. 

42. Het is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in a rtikel 55, over een weg t e rijden, 
te doen of te laten rijden met een ingeschreven 
motorrijtuig of aanhangwagen : 

a. indien de belasting van eenig wiel van het 
motortjjtuig of den aanhangwagen grooter is 
dan in het afgegeven insehrijvmgsbewijs is ver
meld; 

b. indien de weg is ingedeeld, met een grootere 
snelheid dan in het voor het motorrijtuig of den 
aanhangwagen afgegeven inschrijvingsbewijs 
voor de klasse, waartoe de weg behoort, 1s aan
gegeven; 

c. ind;en de weg ' s ingédeeld en in het voor 
het motorrijtuig of den aanhangwagen afge
geven inschrijvingsbewijs is vermeld, dat het 
motorrijtuig of de aanhangwagen op de wegen 
der klasse, waartoe de weg behoort, niet is toe
gelaten; 

d. indien het motorrijtuig of de aanhang
wagen niet in overeenstemming is met de ge
gevens, genoemd in artikel 39, onder c, d, e 
en /, welke in het voor het motorrijtuig of den 

aanhangwagen afgegeven inschrijvingsbewijs 
zijn vermeld ; 

e. indien de eigenaar of houder van het motor
rijtuig of den aanhangwagen een andere is dan 
in het voor het motorrijtuig of den aanhang
wagen afgegeven inschrijvingsbewijs is vermeld ; 

/. indien het op het motorrijtuig aangebrachte 
kenteeken, bedoeld in artikel 9, eerst e lid, der 
Motor- en Rijwielwet, een ander is dan in het 
voor het motorr~jtuig afgegeven inschrijvings
be,vijs is vermeld ; 

g. indien op het motorrij tuig of den aanhang
wagen de in acht te nemen maximu.m-snellieden 
en de rijverboden, als bedoeld in artikel 38, 
eerste lid, onder b, niet zijn aangeduid op zoo
danige wijze, als door Onzen Minister zal worden 
bepaald en in de Staatscourant zal worden aan
gekondi~d ; 

h. indien het motorrijtuig of de aanhangwagen 
niet in goeden staat van onderhoud verkeert ; 

j. indien de belasting van eenig wiel, voor
zien van massieve banden, grooter is dan 10 
K.G., por centimeter bandbreedte op den mon-
t agering gemeten ; • 

k. indien eenig wiel voorzien is van een mas
sieven band, waarvan de ru.bberdikte buiten 
den montagering gemeten geringer is dan 4 cM. ; 

l. indien eenig wiel voorzien is van een cush
ionband of van een massieven band, waarvan 
de breedte op den montagering gemeten ge
ringer is dan 8 cM. ; 

m. met een lading, welke breeder is dan 
2.35 M., indien de weg is ingedeeld in de Iste 
of IIde klasse, en met een lading, welke breeder 
is dan 2.10 M., indien de weg is ingedeeld in de 
IIIde klasse ; 

n. indien het motorrijtuig of de aanhangwagen, 
met inbegrip van de lading, hooger dan 3.50 M. 
boven den weg reikt ; 

o. met een lad ing, die meer dan 2 M. blfiten 
de achterzijde van het motorTijtuig of den aan
hangwa/;l:en reikt, of waarbij de afstand van de 
achterziJde dier lading tot de achteras van het 
motorrijtuig of den aanhangwagen meer be
draagt, dan een vijfde deel van de wielbasis 
vermeerderd met twee met er. 

43. l. Het is behou.aens het in het volgend 
lid bepaalde verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, over een weg te rijden, 
t e doen of t e laten rijden met een niet inge
schreven motorrijtui{:l of aanhangwagen. 

2. H et bij het vorig lid gestelde verbod is, 
onverminderd het in de a-rtikelen 44, 45 en 46 
bepaalde, niet van toepassing ten aanzien van 
het rijden met : 

a. motorrijtuigen met ten hoogst e 2 assen, 
waa rvan de wielen voorzien zijn van lucht
banden en de grootste wielbelasting niet meer 
dan 1200 K.G. bedraagt; 

b. motorrijtuigen, waarvan de wielen voor
zien zijn van rubberbanden, waarvan de breedte 
op den montal!ering gemeten t en minste 8 cM. 
en de rubberdikte buiten den montagering ge
meten t en min te 4 eM. bedraagt, en die met 
inbegrip van de lading geen grooter gewicht 
hebben dan 1800 K.G. ; 

c. aanhangwagens, waarvan de wielen voor
zien zijn van luchtbanden en die met inbegrip 
van de lading geen grooter gewicht hebben dan 
1200 K.G.; 

d. stoom- en motorwalsen ; 
e. motorrijtuigen, welke bestemd zijn om 
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buiten de wegen te worden gebruikt en ten be
hoeve van, of in onmiddellijk verband met die 
bestemming worden gebezigd ; 

/. aanhangwagens, welke worden voortbe
wogen door een motorrijtuig als onder d en e 
bedoeld. 

44. Het is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een niet inge
schreven motorrijtuig of aanhangwagen als 
bedoeld in het tweede lid van het vorig artikel 
onder a, b en c, over een weg te rijden, t e doen 
of te laten rijden : 

a. indien de breedte van het motorrijtui~ of 
den aanhangwagen met inbegrip der lacting 
meer bedraagt dan 2.35 M. ingeval de weg is 
ingedeeld in de I ste of Ilde klasse, en meer 
dan 2.10 M., ingeval de weg i~ ingedeeld in de 
IIIde klasse ; 

b. indien het motorrijtuig of de aanhangwagen 
met inbegrip van de lading hooger dan 3.50 M. 
boven den weg reikt ; 

c. indien de afstand van de achterzijde van 
het motorrijtuig of den aanhangwagen tot de 
achteras meer bedraagt, dan een vijfde deel 
van de wielbasis vermeerderd met twee meter ; 

d. indien de lading meer dan 2 M. buiten de 
achterzijde van het motorrijtuig of den aan
hangwa.~en reikt, of indien de afstand van de 
achterzbde dier lading tot de achteras van het • 
motorrijtuig of den aanhangwagen meer be
draagt, dan een vijfde deel van de wielbasis, 
vermeerderd met twee meter. 

45. 1. H et is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een stoom- of 
motorwals over een weg te rijden, te doen of 
te laten rijden : 

a. indien die weg van eene klinkerverharding 
is voorzien ; 

b. indien die weg is ingedeeld en het eigen 
gewicht van de wals voor wegen in de verschil
lende klassen onderscheidenlijk meer dan 
14,000, 10,000 en 6,000 K.G. bedraagt. 

2. Het is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een stoom- of 
motorwals: 

a. met een grootere snelheid dan van 6 K.M. 
per uur over een weg t e rijden ; 

b. aanhangwagen~, waarvan het gezamenlijk 
aantal wielassen meer dan 4 of het gezamenlijk 
gewicht met inbegrip van de lading meer dan 
6000 K.G. bedraagt, over een weg te doen voort
bewegen. 

46. 1. Het is behoudens het in het volgend 
Jid bepaalde verboden, naa r de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een motorrijtuig, 
dat bestemd is om buiten de wegen te worden 
gebruikt en dat ten behoeve van of in onmid
dellijk verband met die bestemming vfordt ge
bezigd, of met een door zoodanig motorrijtuig 
voortbewogen aanhangwagen over een weg te 
rijden, te doen of te laten rijden : 

a. indien het gewicht van het motorrijtuig 
of van den aanhangwagen met inbegrip van 
de lading onderscheidenlijk meer dan 2000 K .G. 
of meer dan 5000 K.G. of de grootste wielbe
lasting onderscheidenlijk meer dan 800 K .G. 
of meer dan 1500 K.G. bedraagt ; 

b. indien eenig wiel van het motorrijtuig of 
den aanhangwagen niet voorzien is van een 
rubberband, of van een gladden metalen band ; 

c. indien de belasting van . een wiel van het 
motorrijtuig of den aanhangwagen, dat voor-

zien is van een rubberband, meer dan 100 K.G. 
p er centimeter bandbreedte, op den montage
ring gemeten, bedraagt ; indien de belasting 
van een wiel van het motorr~jtuig of den aan
hangwagen, dat voorzien is van een gladden 
metalen band, meer dan 80 K.G. per centi
meter bandbreedte, op den montagering ge
meten, bedraagt ; 

d. indien eenig wiel van het motorrijtuig of 
van den aanhangwagen voorzien is van een 
rubberband, waarvan de rubberdikte buiten 
den montagering gemeten geringer is dan 4 cM. 
of de breedte op den montagering gemeten ge
ringer is dan 8 cM., of van een gladden metalen 
band, waarvan de breedte geringer is dan 
10 cM.; 

e. indien de breedte van het motorrijtuig of 
van den aanhangwagen met inbegrip van de 
lading meer bedraagt dan 2.60 M. ; 

/. indien het motorrijtuig of de aanhangwagen 
met inbegrip van de lading hooger dan 3.50 M. 
boven den weg reikt ; 

g. indien de lading meer dan 2 M . buiten de 
achterzijde van het motorrijtuig of den aan
hangwagen reikt ; 

h. indien het motorrijtuig of de aanhang
wager of de la,ding meer dan 4 M. buiten de 
achteras r eikt. 

2. H et in het vorig lid onder b, c en d ge
stelde verbod is niet van toepassing t en aan
zien van het r ijden met aanhangwagens, waar
van geen der wielen een belasting heeft van 
meer dan 250 K .G. 

3. Het is naar de onderscheiding, aangegeven 
in artikel 55, verboden met een motorrijtuig 
als in het eerste lid bedoeld : 

a. met een grootere snelheid dan van 6 K.M. 
per uur over een weg te rijden ; 

b. per etmaal een grooteren afstand dan van 
5 K .M. over wegen af te leggen, t e doen of t e 
laten afleggen; 

c. aanhangwagens, waarvan het gezamenlijk 
aantal wielassen meer dan 4 of het gezamen
lijk gewicht met inbegrip van de lading meer 
dan 6000 K .G. bedraagt, over een weg te doen 
voortbewegen. 

47. 1: Wegen kunnen gesloten worden ver
klaa rd voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan het gewicht met inbegrip van de lading 
of de grootste wielbelasting een in bet besluit 
tot geslotenverklaring aangegeven maximum 
overschrijdt. Ten opzichte van deze gesloten
verklaring vinden de bevaiingen, nopens indee
ling van wegen, vervat m het derde tot en met 
het vijfde lid van artikel 36, overeenkomstige 
toepassing. 

2. Het is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een motorrijtuig 
of een aanhangwagen te rijden of t" doen of te 
laten rijden over een weg, voor zoover die 
vol~ens een verklaring, als bedoeld in het 
vorig lid, voor zoodanig motorrijtuig of zoo-
danigen aanhangwagen is gesloten ,erklaard. 

48. H et is verboden, naar de ondersch'liding, 
aangegeven in artikel 55, met een motorrijt uig 
of een aanhangwagen, waarvan de grootsta 
wielbelasting 1200 K.G. overschrijdt, over een 
brug, ten aanzien waarvan door den beheerder 
een door zoodanig motorrijtuig of een zoo
danigen aanhangwagen in acht te nemen 
maximum-snelheid is vastgesteld, t e rijden met 
een grootere dan de vastgestelde snelheid, mits 
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die snelheid niet beneden 6 K.M. per uur word~ ' 
bepaald. 

49. 1. Het is verboden, naar de onderscheiding, 
aangegeven in a rtikel 55, gedurende den tijd, 
dat een weg ten gevolge van opdooi, over
strooming of andere omstandigheden in door
weekten toestand verkeert en, voor wat be
treft we~en, welke zijn gelegen op waterkee
rende diJken, gedurende den t ijd, dat het rij
verkeer voor de instandhouding van den op 
den dijk gelegen weg gevaar kan opleveren, 
over den weg te rijden, t e doen of te laten rijden 
met een motorrijtuig, waarvan de grootste 
wielbelasting meer dan 600 K .G. bedraagt, 
of met een motorrijtuig met aanhangwagen. 

2. Door of namens den beheerder van een 
weg of van een wa terkeerende,1 dijk, waarop 
een weg gelegen is, worden de tijdstippen be
paald, waarop t en aanzien van den weg de 
doorweekte toestand of de toest and van ge
vaar, als bedoeld in het vorig lid , wordt, ge
acht t e zijn ingetreden en geëindigd. Door of 
namens den ~enoemden beheerder wordt daar
van onverW1jld kennis gegeven aan Onzen 
Commissaris in de provincie. 

3. Indien Onze Commissaris voornoemd van 
oordeel is, dat ten aanzien van een weg een 
toestand, als in het eerste lid bedoeld, niet meer 
aanwezig is-, is hij , ingeval n iet r eeds door of 
vanwege den beheerder van den weg het tijd
stip van het einde van dien toest ,md is bt1paald, 
bevoegd dien toestand geëindigd t e verklaren. 
Hij draagt alsdan zorg, dat aanduidingen met 
inachtneming van het bepaalde bij a rtikel 53 
t er plaat se aangebracht, worden verwijderd. 

50. H et is verboden , naa r de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een motorrijtuig, 
niet zijnde een motorrijtuig als bedoeld onder 
d en e van het tweede lid van artikel 43, meer 
d an één aanhangwagen over een weg t e doen 
voortbewegen. 

51. H et is verboden , naar de onderscheiding, 
aangegeven in a rtikel 55, bij het wegzakken 
van eenig wiel van een motorrijt uig of aan
hangwagen naast de verharding van den weg 
dit wiel op de verhardini, t erug •e brengen of 
t e doen brengen op zoodanige wijze, dat de 
verharding daardoor beschadigd wordt. 

52. Op de eerste vordering van de in a.rtikel 
34 der Motor- en Rijwielwet genoemde ambte
n aren en beambten is de bestuurder van een 
motorrijt uig verplicht om, ingeval het motor
rijtuig of een doór het motorrij t uig voortbe
wogen aanhangwagen is ingeschreven, het- in
schrijvingsbewijs, en ingeval krachtens het be
paalde in artikel 54 ontheffing is verleend, het 
b ewijs van ontheffing t e vertoonen. 

53. De indeeling van wegen in klassen, de 
geslotenverklaring van wegen, de snelheidsbe
perking van motorrijtuigen en de tijdelij ke 
sluiting van wegen, als bedoeld in de artikelen 
36, 42, onder m, 44, onder a, 46, 47, 48 en 49 
worden bekend gemaakt op door Onzen Mi
nister t e bepalen wijze. 

54. Behoudens in het geval, bedoeld bij 
artikel 76, kan door of namens het gezag, dat 
krachtens a rt ikel 36 bevoegd is t ot het n emen 
van een besluit t ot indeeling van een weg, ten 
aanzien van dien weg ontheffing worden ver
leend van het bepaalde bij de artikelen 42, 43, 
44, 45, 46, 47, tweede lid, en 50 en kan door of 
namens den in a rtikel 49, tweede lid, bedoelden 

beheerder van weg of dijk, t en aanzien van den 
weg ontheffing worden verleend van het be
paalde bij dat artikel. Van zoodanige onthef
fing wordt den belanghebbende een bewijs uit 
gereikt. 

55. 1. De verbodsbepalingen, vervat in de 
artikelen 42, onder b en c, 45, tweede lid, onder 
a, 46, derde lid , onder a, 47, 48, 49 en 51, gelden 
den bestuurder van het motorrijtuig, waarmede 
wordt gereden of waardoor de aanhangwagen 
wordt voortbewogen. 

2. De verbodsbepalingen, vervat in de ar
tikelen 42, onder a, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n en o, 
43, 44, 4,5, eerste lid en tweede lid, onder b, 
46, eerste lid en derde lid, onder b en c, en 50 
gelden : 

a. voor zoover de bepaling een motonijtuig 
betreft , den bestuurder van het rijtuig en den 
eigenaar of houder , die doet of laat r ijden; 

b. voor zoover de bepaling een aanhangwagen 
betreft , den bestuurder van het motorrijtuig, 
waardoor de aanhangwagen wordt voortbe
wogen en den eigenaar of houder van den aan
hangwagen, die doet of laat rijden. 

§ 5. Bepalingen betrefjende rijwieien. 
56. E en rijwiel, waarmede over een weg of 

een rijwielpad wordt gereden, moet voorzien 
zijn van een deugdelijk, nauwkeurig werkend 
stuurtoest el. 

57. E en van eene vrijwiel-inrichting voor
zien rijwiel, waarmede over een we~ of een rij. 
wielpad wordt gereden, moet voorzwn zijn van 
t en minst e één rem, waarmede het ieder oogen
blik tot stilstand kan worden gebracht. 

58. Een rijwiel, waarmede over een weg of 
een rijwielpad wordt gereden, moet voorzien 
zijn van ten minste één bel, waarvan het geluid 
op een afstand van 50 M. duidelijk hoorbaar is. 

59. 1. Een rijwiel, waarmede tusschen een 
half uur nà zonsondergang en een half uur vóór 
zornopgang over een weg of een rijwielpad 
wordt gereden, moet voorzien zijn van ten 
minste één lantaarn, die voorwaarts een helder 
wit licht uitstraalt, en, aan de achterzijde, van 
een lantaarn of verticaa l geplaatsten reflector, 
die achterwaarts een rood licht uitstraalt onder
S(,heidenlijk bij beschenen worden daarop val
lende lichtst ralen duidelijk zichtbaar rood t erug
kaatst . Van die lantaarns mogen de zijglazen 
niet een <>'ekleurd licht uitstralen . 

2. H et b epaalde bij het eerste lid is niet- van 
toepassing : . 

a. ten aanzien van dienstverrichtingen der 
maréchaussée en der Rijks- en gemeentepolit ie, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is gelast door of van wege den procureur-gene
raal, fungeerend direct eur van politie, of den 
burgemeester ; 

b. t en aanzien van dienstverrichtingen van 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is gelast door of van wege d en inspecteur dier 
middelen ; 

c. ten aanzien van militaire oefeningen, voor 
zooveel afwijking van het daa r bepaalde is ge
last door de bevoegde militaire autoriteit. 

3. De in het vorig lid onder a en b bedoelde 
autoriteiten nemen de noodige maatregelen, t er 
voorkoming, dat de veiligheid van het verkeer 
door het afwijken van het in het eerste lid be
paalde, in gevaar wordt gebracht. 
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4. In gevallen, waarin afwijking van het in 
het eerste lid vervatte voorschrift is gelast, 
krachtens hot bepaalde in het tweede lid, onder 
c, worden door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog de noodige maatregelen genomen, ter 
voorkoming, dat de veiligheid van het verkeer, 
cloor het afwijken van dat voorschrift in gevaar 
wordt gebracht. 

60. H et is den eigenaar of houder, of den be
stuurder van een rijwiel verboden, met een 
rijwiel over een weg of een rijwielpad te rijden, 
te doen of te htcn rijden, indien niet is voldaan 
aan de a rtikelen 56, 57, 58 en 59. 

61. 1. De bestuurder van een rijwiel, waar• 
mede over een weg of een rijwielpad wordt ge
reden, is verplicht met de bel een signa.al te 
geven t efüens, wanneer de veiligheid van het 
verkeer zulks vordert. 

2. Hij is verplicht bij het gebruik van de bel , 
zooveel doenlijk, alles te vermijden, wa t het 
schrikken van rij- of t-rekdieren of vee ten ge
volge zoude kunnen hebben. 

3. Het is hem verboden oenig ander geluid
signaal dan d e bel te gebruiken. 

62. De bestuurder van een rijwiel, waarmede 
over een weg of een rijwielJ?ad wordt gereden, 
is verplicht langzamer t e rijden of het rijwiel 
te doen stilhouden t elkens wanneer de veilig
heid van het verkeer zulks vordert. 

§. 6. Bepalingen betreffende rij- of voertuigen, 
geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde . 

63. 1. Elk rij- of voertuig, geen motorrijtuig 
of rijwiel zijnde, dat zich tusschen een half uur 
nà zonsondergang en een half uur vóór zon op
gang op een weg, welke als een verharde weg 
is aan t e merken, bevindt., moet voorzien zijn : 

a. van ten minste één lantaarn, die voorwaarts 
een helder wit licht uitstraalt en geplaatst is 
voorafl.n aan de linkerzijde van het rij - of voer
tuig, of, a ls de lading buiten het rij- of voertuig 
uitsteekt, vooraan aan de linkerzijde van het 
meest uitstekende deel van de lading ; 

b. aan d e linkerachterzijde van een lantaarn 
of verticaal geplaatsten reflector, die achter
waarts een rood licht uitstraalt, onderscheiden
lijk bij beschenen worden daarop vallende licht
stralen duidelijk zichtbaar rood terugkaatst, 
met dien verstand e, dat, indien de ladfog achter 
het rij- of voertuig uitsteekt, de lantaarn of 
reflector achteraan aan het meest uitstekende 
deel van de lading is aangebracht. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde lantaarns 
mogen de zijglazen niet een gekleurd licht uit
stralen. 

3. Een rij- of voertuig, niet- zijnde een motor
rijtuig of een rijwiel, mag gedurende den in het 
eerste lid bedoelden tijd niet zijn voorzien van 
eene verlichting, welke verwarring zou kunnen 
stichten voor het verkeer op den weg. 

4. H et eerste lid is niet van toepassing op 
kruiwagens, kinderwagens en daarmede gelijk 
te stellen rij- of voertui~jes; voor wat het be
paalde onder a betreft, 1s het niet van toepas
sing t en aanzien van een rij- of voertuig, dat 
achter een ander rij- of voertuig is gekoppeld, 
en voor wat het bepaalde onder b betreft is het 
niet van toepassing t en aanzien van een rij
of voertuig, waarachter een ander rij- of voer
tuig is gekoppeld. 

5. Ten aanzien van vuurmonden en caissons 
van de artillerie der landmacht en ten opzichte 

van de overige voertuigen, bij het leger in ge
bruik, wanneer deze laatste bij oefeningen deel 
uitmaken van een militaire troepenmacht, is 
het eerste lid niet van toepassing, voor zooveel 
a fwijking van het daar bepaalde is gelast door 
de bevoegde militaire autoriteit. 

6. In gevallt,n, waarin afwijking van het in 
het eerste lid vervatte voorschrift overeen
komstig het bepaalde in het vorig lid is gelast 
worden door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog de noodige maatregelen genomen, ter 
voorkoming, dat de veiligheid van het ver
keer, door het afwijken van dat voorschrift 
in gevaar wordt gebracht. 

64. H et is den eigenaar of houder of den be
stuurder van een rij- of voertuig, waarop artikel 
63 van toerassing is, verboden zich met ZOO· 

danig rij- o voertuig op een weg, welke als een 
verharde weg is aan te merken, t e bevinden, 
te doen of te laten bevinden, indien niet is vol
daan aan artikel 63. 

§ 7. Bepalingen betreffende rijwidpaden. 
65. E en tot een weg behoorend rijwielpad 

wordt ten aanzien van de toepassing van de 
a rtikelen 3 en 6 geacht niet tot den weg t e be
hooren. 

66. 1. H et is verboden een rijwielpad buiten 
noodzaak anders t e berijden dan met rijwielen 
of daarop of daarover rij- of trekdieren of vee 
te besturen of te leiden. 

2. Tn bijzondere gevallen kan de gerechtigde. 
bedoeld onder e van het eerste lid van artikel 1, 
aan bepaalde personen ten aanzien van het 
berijden van het rijwielpad met een motorrijtuig 
op twee wielen ontheffing verleencn van het 
bepaalde bij het vorig lid. Voor de toepassing 
van de bepalingen van deze paragraaf worden 
deze motorrijtuigen met betrekking tot h11t 
berijden van het rijwielpad met rijwielen ge
lijkgesteld. 

67. Tndien zich aan beide zijden van een rij
weg een rijwie lpad bevindt, is het den bestuur
der van een rijwiel verboden buiten noodzaak 
het voor hem aan de linkerz~jde van "den rij
weg gelegen rijwielpad te berijden. 

68. 1. Art,ikel 3 is ten aanzien van het ver
keer met rijwielen mede van toepassing op 
rijwielpaden . 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorig 
lid is de bestuurder van een rijwiel bij het in
halen van een anderen wielrijder op een met 
een weg gemeen liggend rijwielpad, dat voor 
den bestuurder links van den weg is gelegen, 
verplicht behoorlijk naar rechts uit te wijken, 
en is de ingehaald wordende bestuurder niet 
verplicht uit t e wijken. 

3. Voor zooveol dit noodig is voor de na
leving van het bepaalde bij de vorige leden van 
dit artikel, is de bestuurder van een rijwiel ver
plicht een rijwielpad te verlaten. 

69. Indien bestuurders van rijwielen, op een 
rijwielpad naast elkander rijdende, een of meer 
andere bestuurders van rijwielen ontmoeten of 
door dezen aan de linkerz~jde van d en weg 
worden ingehaald, zijn de bestuurders, welke 
links rijden, op tijdige waarschuwing verplicht 
zich 11cbter de rechtsrijdende bestuurder@ te 
begeven, indien de tot het voorbijrijden of in
halen noodi~e ruimte op het rijwielpad anders 
niet beschikoaar zoude zijn. 

70. De artil,clen 4 en 6, tweede lid, zijn t en 
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aanzien van het verkeer met rijwielen mede 
van toepassing op rijwielpaden. 

71 . Artikel 5 is mede van toepassing in het 
geval, da t een rijwielpad door een of meer wegen 
of andere rijwielpaden wordt gekruist, dan 
wel zich met een of meer wegen of andere rij
wielpaden vereenigt. 

72. Hij, die zich op een rijwielpad bevindt 
anders dan op een rijwiel, is verplicht op tijdige 
waarschuwing van den bestuurder van een rij
wiel hot rijwielpad te verlaten. 

§ 8. S trafbepalingen. B epalingen van bij zonderen 
aard. 

73. 1. Overtreding van de bepalingen van de 
vorige paragrafen van dit hoofdstuk wordt 
gestraft: 

a. van de artikelen 3, 4, 5, 6, tweede lid, 11, 
eerste en tweede lid, van a rtikel 22, voor zoover 
het betreft het niet voldoen aan de artikelen 12, 
eerste lid, 14, eerste lid, 15, 16, eerste en tweede 
lid, 17, eerste en tweede lid, van a rt ikel 23, 
eerste lid, 24, eerste lid , 25, van artike 1 34, 
voor zoover het betreft het niet voldoen aan 
de artikelen 28, 29, 30, 33, van artikel 35, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, tweede lid, 48, 49, eerste 
lid, 50, 51, met hechtenis van t en hoogste 
twintig dagen of geldboete van t en hoogste 
honderdvijft ig ~ulden; 

b. van de a rtikelen 6, eerst.e lid, 7, 11, vijfde 
lid, van a rtikel 22, voor zoover het betreft het 
niet voldoen aan de a rtikelen 12, tweede en 
derde lid , 13, 14, tweede en derde lid, 18 en 19, 
20 en 21, van artikel 23, tweede en derde lid, 
24, tweede lid, 26, 52, van a rtikel 60, voor 
zoover het betreft het niet voldoen aan de 
artikelen 56, 57, 58 en 59, van de a rtikelen 
61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 en 72 met 
geldboete van ten hoogste vijf en zevent ig 
gulden. 

2. De overtreding van artikel 5 wordt p.iet 
gestraft, indien de dader aannemelijk kan 
maken, dat hij de nadering van den bestuurder 
van een motorrijtuig of rijwiel, of den bestuur
der of geleider van rij- of trekdieren of vee, 
aan zijn rechterhand, niet heeft kunnen be
merken. 
· 74. .Bij veroordeeling van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
eene der in het vorig artikel onder a genoemde 
bepalingen van dit hoofdstuk kan hem de be
voegdheid motorrijtuigen te besturen voor t en 
hoogste één jaar worden· ontzegd. 

75. 1. De bepa lingen van dit hoofdstuk be
treffende rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen 
zijnde, zijn niet van t oepassing op rij- of voer
tuigen, welke langs spoorstaven worden voort
bewogen. 

2. De artikelen 15, 16 en 23, alsmede de para
grafen 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn niet van 
toepassing op motorrijtuigen en aanhangwagens, 
door openbare besturen gebezigd ten dienste 
der brandweer. 

3. Op rij- of voertuigen. geen motorrijtuigen 
of rijwielen zijnde en door openbare besturen 
gebezigd t en dienste der brandweer, is § 6 van 
dit hoofdstuk niet van toepassing. 
"76. Voor mo~orrijtui~en, rijwielen en andere 

TIJ· en voertuigen, blJ openbare diensten in 
gebruik, kan door Onzen Minister van de be
palingen van dit reglement ontheffing worden 

verleend. Onze Minister doet daarvan aan
kondiging in de Staatscourant. 

77. 1. H et is den bestuurder van een motor
rijtuig verboden daarmede t e rijden over een 
weg, die bij het in werking t reden van dit regle
ment in het belang van de vrij heid en veilig
heid van het verkeer over dien weg overeen
komstig de Motor- en Rijwielwet , zooals die 
vóór ha re wijziging bij de wet van 1 November 
1924 (Staatsblad n°. 492) luidde, voor het be
rijden m e t zooda nige motorrijtuigen gesloten 
was verklaard en waarvan de geRlotenver
kla ring niet overeenkomstig die wet of dit 
reglement i~ opgeheven. 

2. H et is den bestuurder van een motorrij
tuig verboden daarmede te rijden over een weg 
in de richt in~, waarin het bij het in werking 
treden van dit reglement krachtens een sedert 
niet ingetrokken wettelijk voorschrift ver
boden was over dien weg te rijden. 

3. Overtreding van de in de vorige leden ver
vat te bepalingen wordt gest raft met hechtenis 
van t en hoogste twintig dagen of geldboete 
van t en hoogst e honderdvijftig gulden. H et 
bepaalde bij a rt ikel 76 is van toepassing. 

78. Besluiten van Onzen Minister of van Ge
deputeerde Staten waarbij, of bepalingen van 
gemeentelijke verordeningen, bij of krachtens 
.velke een weg in het belang van zijne instand
houding en bruikbaarheid gesloten is verklaard 
voor motorrijtuigen, welke een in verband met 
samenstelling en inrichting bepaald gewicht te 
boven gaan, vervallen van rechtswege bij het 
in werking treden van dit reglement. 

HOOFDSTUK III. 

VOORSCHRIFTEN OMTRENT H ET AFGEVE N VAN 
BEWIJSSTUK.KEN, W AARUIT BLIJKT VAN VOL· 
DOENDE VAARDIGHEID VAN D EN AANVRAGER 
VAN E E N RIJBEWIJS IN HET BESTUREN VAN EEN 
MOTORRIJTUIG, ALS WAAROP DE AANVRAGE BE• 
TREKKING HEEFT, OMTRENT DE PROEF, BEDOELD 
BIJ ARTIKEL 15, EERSTE LID, ONDER 3°., DER 
MOTOR· EN RIJWIELWET, DEN PROEFRIT EN DE 
AFGIFTE VAN DE VERKLARING, BEDOELD BIJ 
ARTIKEL 15, EERSTE LID, ONDER 4°.c, DIER WET, 
D E BETALING VAN HET IN LAATSTGENOEMD LID 
GENOEMDE BE DRAG, ALSMEDE DE PROEF, BE· 
DOELD BIJ ARTIKEL 16 DER GENOEMDE WET. 

§ 1. Van den proefrit en de afgifte van de ver
klaring, be,loeld bi,j arti kel 15, eerste lid, onder 
4°. c, der Motor- en R ijwielwel, alsmede van de 
betaling van het in dat voor~chrift gerwemde bedrag. 

79. 1. De aanvrage tot het doen van een proef
rit, als ' vermeld bij artikel 15, eerste lid, onder 
4°. c, der Motor- en Rijwielwet, wordt inge
diend bij den deskund;ge als bij die bepalÏ!lg 
der wet bedoeld, die door Ons voor de provm
cie, waar de aanvrager woont, is aangewezen 
of indien die aanvrager in het buitenland woont, 
bij den deskundige in de provi!lcie, welke de 
aanvra~er zelf verkiest. · 

2. BiJ de aanvrage wordt overgelegd een be
wijs van storting van het in artikel 15, eerste 
lid; onder 4°. c, der genoemde wet bedoelde 
bedrag, afgegeven door een Ontvanger der 
R egistratie en Domeinen. 

80. 1. De proefrit, heeft, on verminderd het be
paalde bij het volgend lid, plaats onder het toe
zicht en de leiding van den deskundige, met 
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een door den aanvrager besch.ikbaar gesteld, 
voor den proefrit geschikt, motorrijtuig. 

2. Onze Minist er bepaalt, in hoeverre in af
wijking van het bepaalde bij het vorig lid de 
proefrit zal plaat s hebben met een door den 
d eskundige beschikbaa r gest eld motorrijtuig. 

81. 1. Indien de deskundige door de wijze, 
waarop de proefrit plaats vond, de overtuiging 
heeft gekregen, dat de aanvrager voldoende 
vaa rdigheid bezit in het besturen van een 
motorrijtuig, als in de aanvrage vermeld, geeft 
hij dezen eene gedagteekende, door hem onder
teekende en van een in het bijzonder daartoe 
bestemd stempel overeenkomstig een door 
Onzen Minist er vastgesteld of goedgekeurd 
model, voorziene verklaring af, luidende : 

De çmdergeteekende, van Rijkswege aange
wezen deskundige t er zake van het besturen van 
motorrijtuigen, verklaart, dat (naam en voor
namen van den aanvrager), geboren (geboorte
datum) te (geboorteplaats), van beroep (be
naming van het beroep), wonende t e (woon
plaats), blijkens een heden onder zijn t oezicht 
gehouden proefrit voldoende vaardigheid bezit 
m het besturen van een motorrijwiel op (aantal 
wielen), {en waarmede geen grootere snelheid 
kan worden bereikt, dan ... K.M. per uur} 
(het tusschen accolades geplaat st e slechts t e 
vermelden, indien de aanvrage betrekking heeft 
op het besturen van een motorrijtuig. als be
doeld bij artikel 15, tweede lid, der Motor- en 
Rijwielwet) . 

2. Ook de aanvrager stelt zijne handtbeke
ning op de verklaring in het bijzijn van den
,zeen, die haar afgeeft. 

§ 2. Van de proeven, bedoeld bij artikel 15, eerste 
lid, onder 3°., en artikel 16 der Motor- en Rij-

wielwet. 
82. 1. Een vordering als bedoeld in artikel 16 

der Motor- en Rijwielwet wordt door een door 
Ons op grond van dat iirtikel aangewezen per
soon schriftelijk gedaan door tusschenkomst van 
den deskundige in de provincie, waar de be
trokken houder van een rijbewijs woont, of, 
indien hij in het buitenland woont. in de pro
vincie, waarin Jiij tot het vermoeden van onge
schiktheid aanleiding heeft gegeven. 

2. De deskundige vermeldt bij de vordering 
dag en uur, waarop, en de plaat s, waar de 
houder van het rijbewijs voor het afleggen van 
de proef moet aanwezig zijn ; Jiii doet de vor
dering per aangeteekenden brief aan den be
trokkene toekomen. 

83. Op de proef, bedoeld in het t weede lid 
van het vorig artikel, is a rtikel 80 van overeen
komstige toepassing. 

84. 1. Onmiddellijk nadat de proef, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 82, is afgelegd, 
wordt door den deskundige, onder overlegging 
van een afschrift van de vordering, zooals die 
ingevolge artikel 82 aan den betrokkene is toe
gezonden, aan Onzen Minist er of aan Onzen 
Commissaris in de provincie, naar de onder
scheiding, bedoeld in het eerste lid, onder 3°., 
vana rtikel 9 der Motor- enRijwielwet,mededee
Jing gedaan, of naar zijn oordeel bij de proef de 
ongeschiktheid van den betrokkene in het be
sturen van een motorrijtuig, als in het rijbe
wij s van den betrokkene vermeld, al dan niet 
is gebleken. 

2. Zoo dikwijls de betrokkene mocht ver-

zuimen, voor zooveel noodig met een ge chikt 
motorrijtuig, op den bepaalden tijd t er plaatse 
aanwezig te zijn en van een geldige r eden van 
verh.indering moch t blijken, stelt de deskun
dige wederom tijd en plaats vast en geeft den 
aanvrager hetzij inondeling, hetzij per aa.nge
teekenden brief, daarvan kennis. 

3. Indien de betrokkene, voor zooveel noodig 
met een geschikt motorrijtuig, op den bepaalden 
tijd t er plaatse niet aanwezig is en niet van een 
geldige reden van verhindering blijkt, wordt 
door den deskundige, onder overlegging van 
een afschrift van de vordering, als in het eerste 
lid bedoeld, daarvan mededeeling gedaan aan 
Onzen Minister of aan Onzen Commissaris in 
de provincie, naar de onderscheiding, bedoeld 
in het eerst e lid onder 3°. van artikel 9 der 
Motor- en R ijwielwet. Indien deze een geldige 
reden van verhindering aanwezig acht, draagt 
hij den deskundige op, wederom tijd en plaats 
vast t e stellen en den aanvrager hetzij monde
ling, hetzij per aangeteekenden brief, daarvan 
kennis t e geven. 

85. H et bepaalde bij de artikelen 79 en 80 is 
van overeenkomstige toepassing t en aanzien 
van het afleggen van een proef, als bedoeld in 
a rtikel 15, eerst e lid, onder 3°., der Motor- en 
Rijwielwet, met dien verstande, dat : 

a. in de aanvrage moet worden vermeld, dat 
deze strekt tot het afleggen van een proef, als 
bedoeld in genoemde wetsbepaling ; 

b. bij de aa.nvra~e niet behoeft t e worden 
overgelegd een bewijs van storting. 

86. Indien de deskundige door de wijze , 
waarop de proef werd afgelegd, de overtuiging 
heeft gekregen, dat de aanvrager voldoende 
geschiktheid bezit t ot het besturen van een 
motorrijtuig, als in het ongeldig verklaarde 
r ijbewijs vermeld, geeft h.ij dezen eene gedag
t eekende, door hem onderteekende en van een 
in het bijzonder daartoe best emd st empel, over
eenkomstig een door Onzen J\finister vastge
st e!a of goedgekeurd model, voorziene ver
klaring af, luidende : 

De onderget eekende, van Rijkswege aange
wezen deskundige t e r zake va n het besturen 
van motorrij tuigen in de provincie (naam der 
provincie) verklaart, dat (naam en voornamen 
van den aanvrager), geboren (geboortedatum) 
te (geboorteplaats), van beroep (benaming van 
het beroep), wonende t e (woonplaats), wiens 
rijbewijs voor het besturen van motorrijtwgen 
op (aantal wielen), { en waarmede geen grootere 
snelheid kan worden bereikt, dan ..... K.M. 
per uur } (het t usschen accolades geplaatste 
slechts te vermelden , indien het r\ibewijs be
trekking had op motorrijtuigen, als bedoeld bij. 
a rtikel 15, tweede lid der Motor- en Rijwielwet) 
ingevolge artikel 16 der Motor- en Rijwielwet 
ongeldig werd verklaard, blijkens een heden 
door dezen afgelegde proef geschikt is t ot het 
besturen van een motorrijtuig, als in dat rij
bewijs was omschreven. 

§ 3. Van het afgeven van bewijsstukken, waaruit 
blijkt van voldoende vaardigheid van den Mn
t1Tager van een rijbewijs in het besturen van een 
motorrijtuig, als waarop de aanvrage betrekking 

heeft. 
87. Als bewijsstuk, bedoeld in ar t ikel 15, eerst e 

lid, onder 4°. c, der Motor- en Rijwielwet, wordt 
aangemerkt eene gedagteekende, door of van 
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wege een door Onzen Minist er daartoe gemach
tigd persoon of lichaam onderteekende ver
klaring, voorzien van een in het bijzonder 
daartoe bestemd stempel, vervaardigd over
eenkomstig een door Onzen Minist er vastgesteld 
of goedgekeurd model, welke verklaring luidt : 

(naam en voornomen van den persoon of be
naming van het lichaam) verklaart, na ingesteld 
onderzoek, dat (naam en voornamen van den 
aanvrager), geboren (geboortedatum) te (ge
boorteplaats), van beroep (benaming van 'iïet 
beroep), wonende t e (woonplaats ), voldoend e 
vaardigheid bezit in het besturen van een 
motorrijtuig op (aantal wielen) { en waarmede 
geen grootere snelheid kan worden bereikt, 
dan ..... K .M. per uur} (het tusschen accolades 
geplaatste slechts te ve rmelden, indien de 
verklaring betrekking heeft op het besturen 
van een motorrijtuig, als bedoeld bij artikel 15, 
tweede lid, der Motor- en Rijwielwet). 

HOOFDSTUK IV. 
SLOTBEPALING. 

88. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel: ,.Motor- en Rijwielreglement". 

II. t e bepalen, dat het op.der 1 bedoelde 
reglement in werking treedt op een nader door 
Ons vast t e stellen tijdstip, op welk tijdstip 
vervalt het reglement vastgest eld bij Ons be
sluit van 6 November 1905 (Staatsblad n°. 294), 
laatsteHjk gewijzigd bij Ons besluit van 15 Oc
t ober 1918 (Staatsblad n°. 563). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en a.an den R aad van State in af
schrift medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 30sten April 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 5 M ei 1927.) 

30 April 1927. BESLUIT tot schorsing van 
een be, luit van den R aad der Gemeent e 
Hemelitmer Oldephaert en N oordwolde, dd. 
2 dezer. S. 144. 

Geschorst tot 1 N ovember 1927. 

2 M ei 1927. .ARREST VAN DEN H O0GEN R AAD. 
Bouwverordening bevattende voor

schriften ten aanzien van bestaande wo
ningen betreffende privaten, zijnde een 
volgens art. 3, der<le lid Woningwet n iet 
verplicht punt . 

De Raad is tot het maken, dier voor
schriften bevoegd krachtens art. 135 
Gemeentewet, terwijl van strijd met de 
bepalingen der Woningwet geen sprake is. 

Concl. A dv. Gen. : De verordening blijf t 
steunen op art. 1 der Woningwet , niet op 
art. 135 Gemeentewet. 

(Gemeentewet art . 135, Woningwet art t . 3, 51.) 

Mrs. Savelberg, Jhr. Feith, Visser , Ort, 
Taverne. 

Op het beroep van E . E . A. v. T., oud 50 
jaar, handelsreiziger, requirant van cassat ie 
t egen een t e zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr. -Rechtbank te 's Hertogenbosch van 

9 December 1926, waarbij in hooger beroep is 
bevestigd een schrifteHjk vonnis van het Kan
tongerecht te Waalwijk van 14 Oct ober 1926, 
bij welk vonnis de requirant t er zake van : 
" t e Waalwijk niet in, of op hoogst ens vijf 
meter afstand van iedere woning t en behoeve 
van iedere woning een privaat aanwezig heb
ben, voorzien van een goed sluitende deur en, 
buiten geplaatst zijnde, bovendien behoorlijk 
afgedekt" met aanhaling van de artt. 57 en 
92 der Bouwverordening 1924 van gemelde 
gemeente Waalwijk en 23 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van drie gulden en t wee 
dagen vervangende hechtenis (Adv. Mr. A. 
M. Gerrits). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Het bestreden vonnis bevestigt in allen 
deele het in eersten aanleg door den Kanton
rechter gewezene, waarbij is bewezen ver
klaard, dat de verdachte den 14 Juni 1926 te 
Waalwijk als eigenaar van acht woningen, 
st aande n°. 233b, 233c, 233d, 233e, 233/, 233g, 
233h aan de Groote straat en n°. 9 staande 
aan den Winterdijk, welke woningen best onden 
vóór het in werking treden van de Bouwver
ordening der gemeente Waalwijk, niet heeft 
gezorgd, dat ten behoeve van iedere woning 
een privaat aanwezig was, zijnde er t en behoeve 
van die acht woningen slechts twee aanwezig. 
De K antonrechter past e hierop toe art. 57 der 
Bouwverordening 1924 der gemeente Waal
wijk, hetwelk ten behoeve van elk op bedoeld 
tijdstip bestaande woning een privaat eischt. 

Drie middelen van cassatie zijn bij pleidooi 
voorgedragen, t . w. : 

"l. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 3 lid 3 der Woningwet in verband 
met art. 57 lid 1 Bouwverordening 1924 der 
gemeente Waalwijk en art. 1 en 51 der Woning
wet. Art . 3 lid 3 der Woningwet sluit toch de 
bevoegdheid van den Gemeenteraad uit, om 
voorschriften te geven omtrent het onder
havige onderwerp. In het voorloopig verslag 
der Tweede Kamer wordt wel gezegd, op de 
vraag of art. 3 limitatief is in dien zin, dat 
bepalingen omtrent daarin niet genoemde 
onderwerpen, niet kunnen worden opgenomen 
in de verordeningen bij art. 1 bedoeld, dat 
niet s minder in de bedoeling van de regeering 
ligt dan de sedert jaren uitgeoefende en vol
strekt onmisbare bevoegdheid van den R aad 
op tal van in deze Wet niet genoemde punten, 
te willen opheffen . Het onderhavige onder werp 
is echter uitdrukkelijk in artikel 3 geregeld. 

"2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 135 Gemeentewet, waar t och de Raad 
wel bevoegd is ex art . 135 Gemeentewet, ver
ordeningen te maken, die in het belang der 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
worden vereischt , doch met inachtneming 
van de bepalingen bij de Wet gesteld . 

"3. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 150 Gemeent ewet in verband met 
art . 3 lid 3 Woningwet, waar de Raad der 
Gemeente Waalwijk zich beweegt op het ter
rein van den Rijkswetgever." 

Art . 3 der Woningwet bepaalt in zijn eerste 
id, dat door den gemeent eraad t en aanzien 

der geheel of voor een gedeelte te vernieuwen 
of nieuw te bouwen woningen of als woning 
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in gebruik te nemen gebouwen of gedeelten 
van gebouwen door den gemeenteraad voor
schriften worden vastgesteld betreffende tien 
daarin onder de letters a-j opgesomde onder
werpén, waaronder privaten. In zijn derde lid 
bepaalt het, dat ten aanzien van bestaande 
niet onder het eerste lid begrepen woningen 
door den gemeenteraad voorschrüten worden 
vastgesteld voor een deel van die onderwerpen, 
n.l . voor die in het eerste lid onder de letters 
e- j opgesomd, waaronder de privaten niet 
vallen. 

Het komt mij voor dat een en ander niet 
anders kan worden gelezen dan aldus, dat de 
gemeenteraad verplicht is ten aanzien van de 
woninge n in het eerste lid bedoeld voorschrif
ten vast te stellen omtrent de onderwerpen 
a-j, t-erwij l ten aanzien van de woningen in 
het tweede lid bedoeld die verplichting zich 
slechts uitstrekt tot de onderwerpen' e-j. 
Geenszins kan ik echter in het artikel lezen, 
dat de gemeenteraad verplicht zou zijn zich 
ten aanzien van laatstbedoelde woningen tot 
die onderwerpen te beperken en dit i8 ook niet 
in overeenstemming met de geschiedenis van 
het voorschrüt. Het eerste middel van cas~atie 
is derhalve ongegrond. 

Indien de gemeenteraad ten aanzien van 
bestaande woningen treedt buiten de onder
werpen e-j, blijft hij niettemin binnen de 
grenzen van art. 1 der Woningwet. Zijne ver
ordening steunt dus op dit wetsartikel, niet op 
art. 135 Gemeentewet. Hieruit volgt dat de 
artikelen genoemd in het twrede en in het 
derde cas3atiemiddel niet kunnen zijn geschon
den of verkeerd toegepast. 

Ik concludeer 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, lui-
dende: Zie Concl. Adv. -Gen.; · 

0. dat b~j het in allen deele bevestigde 
vonnis van den Kantonrechter, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld overeen
komstig de t elastlegging is bewezen verklaard 
dat, enz. Zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat bij het bevestigde vonnis is verworpen 
requirants verweer, dat de bewuste woningen 
"niet onder de wet vallen aangezien zij van 
vóór 1901 dateeren, zijnde het jaar van de 
totstandkoming der woningwet" ; 

0. omtrent de drie voorgestelde middelen : 
dat het toegepaste art . 57 der Bouwver

ordening voorschrüten bevat betreffende pri
vaten ten aanzien van woningen op het tijd
stip van het in werking treden der verordening 

. bestaande, waaronder voor zoover t en deze 
van belang het voorschrüt, dat in of op hoog
st ens 5 Meter afstand van iedere woning ten 
behoeve van iedere woning een privaat aan
wezig moet zijn, voorzien van een goed sluitende 
deur, en, buiten geplaatst zijnde, bovendien 
behoorlijk afgedekt; 

dat de middelen, med ,, blijkens de toelich
ting daarvan, hierop berusten, dat, wanneer, 
zooals beweerd, de bewust,e woningen reeds 
bestonden bij het in werking treden der Wo
ningwet, het onderwerp, waarop gemeld 
art. 57 der verordening betrekking heeft, uit-

<lrukkelijk in het derde lid van art. 3 der 
woningwet zou zijn geregeld en dan in strijd 
met art. 51 dier wet en de andere in de mid
delen aangehaalde artikelen de verbindbaar
heid der verordening zou zijn aangenomen ; 

0. daaromtrent : 
dat het derde lid van art. 3 der Woningwet 

onaangetast laat de bevoegdheid van den 
gemeenteraad, voor zoover die hem overigens 
mocht toekomen, om ten aanzien van be
staande woningen, als in gemeld lid bedoeld, 
in zijn verordeningen voorschriften op te nemen 
betreffende andere dan de in dat lid aangeduide 
punten; 

0. dat de voormelde bepaling van art. 57 
der verordening betreffende privaten - gelijk 
trouwens niet is betwist - valt binnen de 
bevoegdheid aan den gemeenteraad toekomende 
ingevolge art. 135 der Gemeentewet ; 

0 . dat de raad, krachtens art. 1 der Wo
ningwet in het algemeen verplicht tot het 
maken van voorschriften betreffende de eischen 
waaraan bestaande woningen, als waarvan ten 
deze sprake, moeten voldoen, volgens art. 51 
dier wet in de bevoegdheid, die hij aan art. 
135 der Gemeentewet ontleent, slechts in zoo
verre is beperkt, dat hij geen verordeningen 
mag maken, die met de bepalingen der wo
ningwet in strijd zijn; 

dat zulks ten aanzien der toegepaste bepa
ling van art. 57 der verordening niet het geval 
is, daar noch bij het derde lid van art. 3 der 
woningwet - zooals hiervoren is overwogen 
- noch bij eenige andere bepaling dier wet 
het punt in kwestie is geregeld, dus ook niet 
zoodanig, dat de verordening met zulk een 
regeling in strij d zou zijn; 

dat uit een en ander volgt de ongegrondheid 
van elk der drie cassatiemiddelen ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

5 Mei 1927. KONINKLIJK B ESLUIT. 
Een schrijven van Ged. Staten aan het 

gemeentebestuur, inhoudende dat zij geen 
termen aanwezig achten een ter goedkeuring 
aangeboden besluit tot wijziging der be
grooting, van dezelfde strekking als een 
ten vorigen jare genomen en niet goed
gekeurd besluit, in . overweging t e nemen, 
komt in werkelijkheid neer op eene ont
houding van goedkeuring. De Raad kan 
van eene op deze wijze gegeven beslissing 
bij de Kroon voorziening vragen. 

Het gemeentebelang kan niet worden 
geacht te zijn betrokken bij een uitgave 
tot betaling van van gemeentewege ge
maakte kosten ten behoeve van inwoners, 
die ter zake van hunne in de gemeente 
gelegen perceelen door een aangrenzende 
gemeente zijn aangeslagen in de door haar 
geheven wordende straatbelasting. 

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

Burgemeester en Wethouders, namens den 
Raad der gemeente Koudekerke, tegen de bij 
schrijven van 24 September 1926, 1• Afd. n°. 
38, door Ged. Staten van Zeeland aan het bestuur 
der voornoemde gemeente kenbaar gemaakte 
beslissing, dat zij geen termen aanwezig achten 
op hun besluit van 22 Januari 1926, n°. 70a 
l • afd. t erug t e komen en het Raadsbeslui 
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van 6 Sept. 1926 tot wijziging van de begrooting 
voor het dienstjaar 1926 in overweging te nemen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
April 1927, n°. 106; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 28 
April 1927, Afd. B. B. n°. 3006; 

0. dat de Raad der gemeente Koudekerke 
bij besluit van 1 December 1925, n°. 5 de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 
1925 in dier voege heeft gewijzigd dat o. a. op 
de begrooting alsnog in uitgaaf wordt gebracht 
een bedrag van f 21 voor de kosten van ver
weer tegen-de heffing door de gemeente Middel
burg van straatbelasting van perceelen, die in 
de gemeente Koudekerke liggen ; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun besluit 
van 22 Januari 1926, n°. 70a, 1° Afd. aan het 
genoemde raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden daarbij o. a. overwegende dat 
het bedoelde bedrag moet strekken tot dekking 
der aanvankelijk van gemeentewege gemaakte 
kosten ten behoeve van inwoners der gemeente, 
die ter zake van hunne in de gemeente Koude
kerke gelegen perceelen door de gemeente 
Middelburg zijn aangeslagen in de door haar 
geheven wordende straatbelasting ; dat de Raad 
de hier bedoelde gelden beschikbaar heeft ge
steld uit overweging dat het belang der g,•rueente 
Koudekerke t en nauwste betrokken is bij het 
verkrijgen van eene beslissing in hoogste in
stantie, of deze aan inwoners der gemeente 
onder bovenvermelde omst,andigheden opge
legde aanslagen terecht zijn opgelegd ; dat hun 
college deze zienswijze niet kan deelen ; dat 
toch, nu geen enkel aan de gemeente Koude
kerke toebehoorend perceel in de straatbelas
ting der gemeente Middelburg is aangeslagen, 
er voor de eerstgenoemde gemeente geen direct 
aanwijsbaar belang in gelegen is eene beslissing 
in hoogste instantie uit te. lokken omtrent de 
rechtmatigheid der opgelegde aanslagen ; dat 
zoodanig gemeentebelang evenmin is gelegen 
in het bevorderen van het verkrijgen van eene 
beslissing als bovenbedoeld ten behoeve van 
ingezetenen der gemeente, die wel zijn aange
slagen nu art. 9 van de verordening tot heffing 
van eene belasting onder den naam van straat
belasting der gemeente Middelburg in verband 
met art . 265b der Gemeentewet voor de aange
slagenen den weg opent om zelfstandig zoo
danige beslissing uit te lokken ; dat goedkeuring 
van de onderwerpelijke uitgave ook overigens 
tot ongewenschte gevolgen zou leiden ; 

dat, nadat op 6 September 1926 door den 
Raad een besluit werd genomen tot wijziging 
van de begrooting voor het dienstjaar 1926, 
van dezelfde strekking als het vorenbedoelde 
raadsbesluit van 1 December 1925, en dit aan 
Ged. Staten ter goedkeuring was aangeboden, 
dat college bij schrijven van 24 September 
1926, n°. 38, 1° Afd. aan het gemeentebestuur 
heeft medegedeeld dat het geen termen aan 
wezig achtte op zijne beslissing terug te komen 
en het ter goedkeuring aangeboden raadsbe
sluit in overweging te nemen ; 

dat van deze beschikking Burgemeester en 
Wethouders van Koudekerke namens den ge
meenteraad bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de gemeente Middelburg eene 
straatbelasting oplegt, zoowel op de perceelen 

in ha.re gemeente als op die in de gemeente 
Koudekerke gelegen ; 

dat zij, teneinde die heffing voor hunne. ge
meente ongedaan te ma.ken, eenige stappen 
hebben gedaan, die betaald dienen te worden 
en wel door de gemeente, omdat het hier een 
algemeen belang betreft ; dat elk gebouwd 
eigendom, dat ligt in de onmiddellijke nabijheid 
van de grens tusschen de gemeente Koudekerke 
en de gemeente Middelburg en belendt aan 
eenigon openbaren weg in laatstgenoemde ge
meente, door de heffing van straatbelasting 
wordt getroffen ; dat h. i. het bezwaar der aan
geslagenen aanmerkelijk minder gewichtig is uit 
een particulier oogpunt dan uit een oogpunt 
van belang voor de gemeente Koudekerke ; 

0. dat de bestreden beslissing van Ged. Sta.ten 
ofschoon niet met zoovele woorden eene ont
houding van hunne goedkeuring aan de wijzi
ging der begrooting bevattende, in werkelijk
heid toch op eene onthouding dier goedkeuring 
neerkomt; 

dat met den Raad der gemeente Koudekerke 
moet worden geoordeeld dat een gemeenteraad 
krachtens art. 209 der Gemeentewet bevoegd 
is, van zoodanige beslissing, ook al is zij op 
dezi: wijze gegeven, bij Ons voorziening te 
vragen ; 

dat de gemeenteraad mitsdien in zijn beroep 
ontvankelijk is ; 

0. voorts, dat het gemeentebestuur niet aan
nemelijk heeft gemaakt, dat eenig gemeentebe
lang, hetzij direct, hetzij indirect, bij de uit
ga. ve, waarop betrekkin~ heeft de aan de 
begrooting voor het dienstia.ar 1926 toegevoegde 
post is betrokken ; 

dat mitsdien Ged. Sta.ten terecht de gevraagde 
goedkeuring niet aan het raadsbesluit hebben 
verleend; 

Gezien de Gemeentewet ; 
• H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. ' (A.B.) 

7 Mei 1927. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de besturen van een honderdtal 
gemeenten, betreffende : bevordering Ne
der!. fabrikaat. 

Bij verschillenda aanschrijvingen verzochten 
mijn ambtsvoorgangers den gemeentebesturen 
bij het doen van bestellin<>'en, indien overwogen 
werd de opdracht aan de buitenlandsche nijver
heid te geven, vóórdat tot de bestelling werd 
overgegaan, overleg te plegen met de Rijks
commissie Werkverruiming. 

In aansluiting nu aan deze aanschrijving heb 
ik de eer U mede te deelen, dat de Rijkscom
missie ·w erkverruiming een dezer dagen o,m. 
het volgende te mijner kennis bracht : 

,,Der Commissie is het bekend, dat de Regee
ring en in het bijzonder Uwe Excellentie ter uit
voering van post N°. 63 (subsidiën in de kosten 
van werkverschaffing en steunverleening in 
verband met crisiswerkloosheid en andere uit
gaven in verband met die werkloosheid benevens 
voorschotten op die subsidiën en op die andere 
uitgaven (f 4,000.000.-)) van de begrootingvan 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
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en Landbouw, de werkgelegenheid in ver
scheidene gemeenten in het algemeen tracht te 
bevorderen o.m. door het toekennen van sub
sidiën onder bepaalde voorwaarden aan die 
gemeenten." 

"De Commissie juicht het toe, dat het Rijk 
aldus zijnerzijds blijk geeft het streven der 
betrokken gemeentebesturen tot het scheppen 
van werkgelegenheid door samenwerking met 
die gemeentebesturen te willen steunen." 

"De Commissie heeft echter met leedwezen 
moeten vaststellen, dat sommige gemeente
besturen., wier gemeenten o.m. door subsidie 
Rijkssteun ontvangen, hunnerzijds niet in zulke 
mate blijk geven het algemeen streven der 
Regeering, waarvan o. m. het bestaan dezer 
Commissie een bewijd is, te steunen als de Com
missie zou mogen verwachten." 

,,Meermalen toch komt het voor, dat gemeen
tebesturen, die belangrijke orders hebben te 
plaatsen en waarnaar ook bui tenlandsche onder
nemers dingen, naar het buitenland worden 
vergeven, omdat het betrokken gemeente
bestuur óf niet óf niet tijdig overleg met de 
Commisie heeft gepleegd. De Commissie heeft 
de overtuiging, dat, zou dat overleg tijdig 
hebben plaats gehad, menigmaal een order voor 
de Nederlandsche nijverheid zou kunnen zijn 
behouden." 

,,Ook komt het voor, dat de bedoelde gemeen
tebesturen bij hunne beslissingen zulk een enge 
opvatting van het gemeentebelang huldigen, dat 
hierdoor zoo niet het gemeentebelang in ruime
ren zin, dan zeker het algemeen belang zoo niet 
geschaad, dan t.och zeker niet bevorderd wordt." 

Ik betreur het, dat er nog steeds gemeente
besturen zijn, welke niet, of in niet voldoende 
mate, rekening houden met get feit, dat eene 
der levenovoorwaarden voor de Nederlandsche 
nijverheid deze is, dat zij zooveel mogelijk op
drachten krijgt. 

In bijzondere mate betreur ik het , dat gebrek 
aan medewerking in deze zelfs nu en dan moet 
worden geconstateerd bij gemeentebesturen, 
welke met steun van mijn Departement werk 
aan werkloozen verschaffen. Deze be3turen 
toch weten uit ervaring, hoe nadeelig de ge
volgen van werkloosheid zijn en hoe zegenrijk 
het is, niet alleen voor de arbeiders, doch ook 
voor de geheele gemeenschap, dat het vrije 
bedrijf in de gelegenheid is, werkgelegenheid te 
openen. 

Nu blijkbaar volgens de mededeeling van de 
Rijkscommissie-Werkverruiming helaas niet 
alle gemeentebesturen, welke met financieelen 
steun vanwege mijn Departement werk aan 
werkloozen verschaffen, volledig medewerken 
aan de bevordering van de Nederlandsche 
industrie, zie ik mij genoodzaakt te Uwer kennis 
t e brengen, dat ik voortaan ernstig zal hebben 
te overwegen, verderen steun in de kosten van 
werkverschaffing aan die gemeenten te ont
houden, van welke mij mocht blijken, dat zij 
niet het hare doen om hare bestellingen, voor 
zooveel mogelijk, aan onze industrie op te dra
gen. Ik zal moeten aannemen, dat voldoende 
medewerking niet wordt verleend, indien het 
gemeentebestuur, óf niet, óf niet tijdig - dus 
vóórdat ten aanzien van de te geven order de 
betrokken gemeente eenige verplichting jegens 
deµ buitenlandschen leverancier op zich heeft 
genomen - overleg heeft gepleegd met de 

Rijkscommissie-Werkverruiming, Kloveniers
burgwal 70, Amsterdam. 

Nu ik nogmaals de aandacht van Uw Col
lege op deze zaak heb gevestigd, meen ik te 
mogen vertrouwen en ik krijg daarvan gaarne 
de schriftelijke bevestiging, dat Uw College 
bereid is in de door mij gewenschte richting 
werkzaam te zijn. (B.) 

9 M ei 1927. ARREST VAN DEN HooGEN RAAD. 
Uit de .onderhavige Verordening blijkt 

op voor een ieder duidelijke wijze dat in het 
ten deze toegepaste art . 50a is gegeven een 
voorschrift ten aanzien van wegen binnen 
de bebouwde kommen eener gemeente, als 
in art. 8 Mot. en Rijw.wet bedoeld. 

In verband daarmede hebben de woorden 
"volgens vastgesteld model" de beteekenis 
van "volgens een door den Minister van 
Waterstaat vastgesteld model" . 

Definitie van "bebouwde kom"gegeven 
in de Verordening: elke bijeengebouwde 
huizengroep van teµ minste t ien huizen ; 
huizen of gebouwen, die door geen grootere 
onbebouwde ruimte dan van 100 Meter 
van dien huizengroep zijn gescheiden, 
daaronder begrepen". Zie daarover Concl. 
Adv.-Gen. 

(Mot. en R ijw.wet art. 8.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

Op het beroep van 1\1:r. J. P. S., advocaat, 
wonende te Utrecht, requirant van cassatie 
tegen een tegen hem gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Leeuwarden van 19 Januari 
1927, waarbij hij in hooger beroep, na ver
nietiging van twee vonnissen van het Kanton
gerecht te Beetsterzwaag, respectievelijk van 
16 October 1926 en 28 Augustus 1926, het 
laatste bij verstek en het eerste na het daar
tegen gericht verzet gewezen, ter zake van : 
"in de gemeente Opsterland in de bebouwde 
kom van het dorp Beets, waar dat door wa1tr
schuwingsborden volgens vastgesteld model is 
aangeduid, met, een grootere snelheid dan 20 
K.M. per uur met een motorrijtuig rijden", 
met toepassing van de artt. 50a en 170 der 
Algemeene Politieverordening voor de ge
meente Opsterland en van de artt. 23 en 23bis 
Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van 
veertig gulden en een vervangende hechtenis 
van veertig dagen; (Adv. Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis is ten laste va11 
requirant bewezen verklaard, dat hij op 11 
Juni 1926, des voormiddags t e ongeveer 81/4 
uur, als bestuurder van een vierwielig motor
rijtuig daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg in 
de bebouwde kom van Beets in de gemeente 
Opsterland met een snelheid van 45 K .M. per 
uur, terwijl bij den ingang van, bedoelde kom 
waarschuwingsborden waren geplaatst over
eenkomstig door den Minister vastgesteld 
model. Deswege is requirant veroordeeld o. m . 
met toepassing van art. 50a der Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Opster· 
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land, welk voorschrift luidt : ,,Het is verboden 
in de bebouwde kom der dorpen Beetster
zwaag, Gorredijk, Kortezwaag, Langezwaag, 
Lippenhuizen, Ureterp, Bakkeveen, Duurs
woude-Wijnjeterp, Beets, Fijnje en Terwispel, 
waar dit door waarschuwingsborden volgens 
vastgesteld model is aangeduid, met eene 
gn,0tere snelheid dan twintig Kilometer per 
uur met motorrijtuigen te rijden." 

Als middel van cassatie werd voorgedragen : 
Schending van de artt. 8 Motor- en Rijwiel

wet, 135 Gemeentewet, 352, 415, 425 Sv., om
dat de toegepaste verordening van de gemeente 
•)psterland verbindende kracht mist, nu : 

1 °. het daarbij bepaalde verbod niet beperkt 
is tot wegen binnen de bebouwde kom ; 

2°. de verbodsbepaling niet eischt, dat de 
waarschuwingsborden zijn van het model door 
den Minister van Waterstaat vastgesteld. 

Blijkens de mondelinge toelichting schljnt 
de onder 1 ° bedoelde grief tweeërlei te omvat
ten en wel a dat de verordening niet is beperkt 
tot wegen en b dat zij niet is beperkt tot de 
bebouwde kom. In beide onderdeelen acht ik 
deze grief echter onjuist. De Gemeenteraad 
toch mag een maximum snelheid voor motor
rijtuigen bepalen binnen de bij art. 8 der 
Motor- en Rijwielwet aangegeven grenzen. Die 
grenzen zijn nu m.i. in de onderhavige ver
ordening voldoende aangewezen met de woor
den : ,,in de bebouwde kommen .. . . waar dit 
door waarschuwingsborden volgens vastgesteld 
model is aangeduid." Of de grenzen zijn over
schreden, zoude alleen kunnen blijken uit de 
plaats, welke aan de waarschuwingsborden is 
gegeven. Dat zoodanige borden hier zouden 
zijn geplaatst buiten voor het openbaar ver
keer openstaande we~en of buiten hetgeen in 
art. 8 der Motor- en Rrjwielwet onder bebouwde 
kommen moet worden verstaan, is niet geble
ken en wordt zelfs niet beweerd. 

De onder 2° aangevoerde grief schijnt mij 
niet gegrond, vermits met waarschuwin~sbor
den volgens vastgesteld model klaarbliJkelijk 
zijn bedoeld zoodanige, als in art. 8 der Motor
en Rij,vielwet aangegeven. 

Ik meen, dat het voorgestelde middel der
halve niet, tot cassatie zal kunnen leiden. 
Echter doet zich in dezen nog eene omstan
digheid voor, waarop de aandacht behoort te 
woràen gevestigd. In art. 164 toch van de 
hierbedoelde Algemeene Politieverordening, 
waarvan art. 50a deel uitmaakt, wordt verstaan 
onder "Bebouwde Kom" : ,,elke bijeengebouwde 
huizengroep van ten minste tien huizen ; 
huizen of gebouwen, die door geen grooter 
onbebouwde ruimte dan van 100 Meter van 
die(n) huizengroep zijn gescheiden, daaronder 
begrepen." Mocht Uw Raad van oordeel zijn, 
dat door deze bepaling het begrip bebouwde 
kom wordt uitgebreid buiten hetgeen over
eenkomstig art. 8 der Motor- en Rijwielwet 
feitelijk onder bebouwde kom geacht moet 
worden te vallen, dan zoude de vraag rijzen, 
of de bepaling van art. 50a wellicht op dien 
grond niet verbindend ware, voorzoover althans 
aan bebouwde kommen in dat artikel de even
gemelde zin moet worden gehecht. Aan het 
feitelijk begrip bebouwde kom dient m. i. de 
eisch gesteld, dat zij besta hetzij uit de geheele 
eenigszins aaneensluitende bebouwing der ge
meente, hetzij, voorzoover de gemeente -

gelijk hler - meer dan eene bebouwde kom 
omvat (vg. H. R. 18 Februari 1924 W. 11183, 
N. J. '24 532) eene min of meer aaneengesloten 
bebouwing van eenigszins aanmerkelijkcn om
vang. 

Of eene uit niet meer dan tien huizen oe
staande bebouwing aan het feitelijk begrip 
bebouwde kom in dezen zin voldoet, schijnt 
mij aan twijfel onderhevig. 

Ïntusschen, al mocht de bepaling van art. 
164 der verordening zelfs buiten twijfel het 
begrip bebouwde kom uitbreiden buiten het
geen daar feitelijk onder valt, dan nog zoude 
ik meenen te mogen aannemen, dat art. 50a 
onder bebouwde kom blijkbaar iets anders 
verstaat, dan in art. 164 aangegeven, en dat 
dus hier van toepa sing is het laatste lid van 
dat artikel. luidende : ,,Het bepaalde bij dit 
artikel lijdt slechts uitzondering, indien uit 
eenig voorschrift het t ege!lrleel blijkt." 

Aangezien immers art . 50a spreekt van "de 
bebouwde kommen der dorpen Beetsterzwaag 
enz." en dus niet van de bebouwde kommen 
der gemeente, moet hier m. i. bepaaldelijk 
worden gedacht aan de aaneengesloten bebou
wing, door elk van die dorpen gevormd, en niet 
aan elke huizengroep van ten minste tien hui
zen, welke zich mogelijkerwijze hier of daar 
buiten de aaneengesloten bebouwing van een 
dorp mocht bevinden. Ik ben derhalve van 
oordeel, dat, zelfs al mocht Uw Raad de voor
schreven bepaling van art. 164 der A. P. V. 
niet in overeenstemming achten met het feite
lijke begrip bebouwde kom, zulks aan de rechts
kracht van art. 50a dier verordening geen 
afbreuk behoeft te doen, omdat daarin onder 
bebouwde kommen kennelijk is te verstaan 
hetgeen feitelijk en dus ingevolge art. 8 der 
Motor- en Rijwielwet daaronder is te begrijpen. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
werping val?- het beroep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi. Zie 
Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
den requirant ten laste gelegde, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard, dat, enz. ; 

0. omtrent het voorgestelde middel: 
dat art. 50a der toegepaste Algemeene 

Politieverordening der gemeente Opsterland 
luidt : ,,Het is verboden in de bebouwde kom 
der dorpen Beetsterzwaag, Gorredijk, Korte
zwaag, Langezwaag, Lippenhuizen, Ureterp. 
Bakkeveen, Duu.rswoude-Wijnjeterp, .Beets, 
Fjjnje en Terwispel, waar dit door wa~rschu
wingsborden volgens vastgesteld model 1s aan
geduid, met eene grootere snelheid dan twintig 
Kilometer per uur met motorrijtuigén te 
rijden"; 

dat dit artikel in gemelde Verordening voor
komt onder de IV de Afdeeling, dragende het 
opschrift "Van het rijden" van het Ilde Hoofd
stuk, handelende over de "Straatpolitie" ; 

dat hieruit volgt, dat op voor een ieder 
duideljjke wijze bedoeld artikel bevat een 
voorschrift ten aanzien van wegen binnen de 
bebouwde kommen eener gemeente, als in art . 8-
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der Motor- en Rijwielwet bedoeld, en dat in 
verband daarmede in dat voorschrift de woor
den " volgens vastgest eld model" de beteekenis 
hebben van "volgens een door den Minister 
van Waterstaat vastgesteld model" ; 

0. dat mitsdien het middel in zijn beide 
onderdeelen is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

10 M ei 1927. BESLUIT tot. wijziging van het 
Azijnbesluit (Staatsblad 1926, n°. 214). 
s. 145. 

WIJ WILHELMINA, ÊNz. 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 16 Maart 
1927, n°. 226 D, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op het Azijnbesluit (Staatsblad 1926, 
no. 214); · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1927, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minist er van 5 Mei 1927, no. 460 D, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen het Azijnbesluit (Staatsblad 1926, 

n°. 214) en t e bepalen als volgt : 
Art . I. In artikel 3, eerste lid, van voren

genoemd besluit worden onder c geschrapt de 
woorden : ,,met uitzondering van eenig caramel" 
en de daarop volgende komma en wordt na : 
"aanwezig zijn" de punt veranderd in een 
komma en worden daarachter gevoegd de 
woorden : ,,met uitzondering van eenig caramel 
en keukenzout" . 

Art IL In artikel 5, onder a, van voren
genoemd besluit wordt in plaats van : ,,aan 
extract" gelezen: ,,aan keukenzoutvrij extract". 

Het bepaalde in dat artikel onder b wordt 
als volgt gelezen : 

"de waar moet in haar geheel een azijnzure 
gisting hebben ondergaan; water en de in 
artikel 3, eerst e lid, c, toegelaten stoffen mogen 
na die gisting zijn toegevoegd." . 

Art. III. In de bij vorengenoemd besluit 
behoorende bijlage wordt in plaats van : 
"3. Extract. " gelezen: ,,3. keukenzoutvrij 
extract.". 

In het onder 3 bepaalde wordt na "gewogen" 
de punt veranderd in een komma en t oege
voegd : ,,en verminderd met het gehalte aan 
natriumchloride" . 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden -dag na dier der dag
t eekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaat st . · 

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

H et Loo, den !Oden Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 24 Mei 1927.) 

10 .ilfei 1927. R ONDSCHRIJVEN van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de Burgemeesters, betreffende mond
en klauwzeer. 

In verband met de uitbreiding, die het mond
en klauwzeer had verkregen, is U destijds, door 
tusschenkomst van de Inspecteurs van den vee
artsenijkundigen dienst medegedeeld, dat - om 
redenen van financieelen aard het 'ambteüjk 
onderzoek na aangifte van mond- en klauwzeer 
voorloopig achterwege zoude blijven. Tevens 
werd U daarbij verzocht, t er vermijding van 
koaten c.q. niet te plaatsen het bij K on. besluit 
van 23 Februari 1922 (Stbl. n°. 80), bedoelde ken
teeken, doch het waarachuwingsbord, model I 
der betre ffende Ministerieele beschikking. 

In tusachen hebben de gezichtspunten om
tren t de bestrijding van het mond- en klauw
zeer zich eenigermate gewijzigd, terwijl ook de 
stand der ziekte op het oogenblik een ver
andering der in den laatsten t ijd gevolgde 
gedragslijn wenschelijk maakt. 

Voornamelijk zullen de voorgenomen maat
regelen ten doel hebben uit breiding der ziekte 
zooveel mogelij k te voorkomen. 

Evenwel zijn de voor ·de beatrijding beschik
bare geldmiddelen ook thans nog zeer beperkt , 
waarmede bij het vaststellen dezer maatregelen 
t erdege rekening dient te worden gehouden. 

In verband met dit laatste, alsmede met de 
wenschelijkheid om de voorloopige, door U bij 
aangifte te nemen maatregelen (K on. besluit 
van 23 Februari 1922, S tbl. n°. 80, art. 1, sub 1 
en 2 en de consequent ies daarvan, aangegeven 
in de ar tt. 24, 25 en 26 der veewet), zooveel 
mogelijk te doen overeensteµimen met die, tot 
het nemen waarvan gij bij posit ieve bevinding 
van het onderzoek door den betrokken Inspec
t eur van den veeartsenijkundigen dienst zult 
worden geadviseerd, geef ik U in ·overweging 
bedoelde voorloopige maatregelen zoodanig 
t e nemen, dat deze zich zooveel mogelijk aan
passen aan die, welke zijn aangegeven in een U, 
door den betrokken Inspecteur te zenden, door 
den Directeur van den veeartsenijkundigen 
dienst goedgekeurd, model-advies. 

Ten slotte verzoek ik U, tot nadere mede
deeling, de in artikel 18 der veewet bedoelde 
kennisgeving, per draad aan den betrokken 
Inspecteur van den veeartsenjjkundigen dienst 
t e doen toekomen. (Gem.-Stem.) 

11 Mei 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Nu tegen eene beslissing van Ged. Sta ten 

tot onthouding van goedkeuring aan een 
wijziging der begrooting van een vorig 
dienatjaar geen beroep was ingesteld, kan 
de Raad n iet, door hetzelfde vraagpunt bij 
de begrooting voor een volgend jaar op te 
werpen, t rachten een beslissing in hoogste 
instant ie daaromtrent uit te lokken. 

Daar de verordening op het gem. grond
bedrijf bepaalt dat onder den naam van 
grondbedrijf afzonderlijk worden beheerd 
de aan de gemeente behoorende, t ot bouw
terrein bestemde gronden, mogen gronden, 
die niet tot bouwterrein zijn bestemd, niet 
in het grondbedrijf worden beheerd, even
min als gronden, wier bestemming nog niet 
definit ief is vastgesteld. 

Terecht is in de begroot ing van het 
grondbedrijf op den gewonen dienst onder 
de baten een post geraamd ter verant
woording van winst op verkochte gronden, 
waar ingevolge de verordening de op-
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brengst van verkochten grond onder de 
baten moet voorkomen. 

·waar art. 40 der Rekeningsvoorschriften 
1924 eischt dat bij het grondbedrijf de 
rekening van baten en lasten zóó ingericht 
moet zijn, dat de resultaten van de exploi
tatie van elk grondcomplex duidelijk 
blijken, moet ook de begrooting van het 
bedrijf met dat voorschrift in overeen
stemming zijn. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Amersfoort t egen het 
beslu.it van Ged. Sta.ten van Utrecht van 15 
Juni 1926, 3e afd. n°. 1328/lllla, waarbij goed
keuring is onthouden aan de gemeente-be
grooting voor 1926 ; 

Den R a.ad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 Januari 1927, n°. 868 (van 1926) en van 
23 Maart 1927, n°. 868/57; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenla.nèlsche Zaken en Landbouw van 7 Mei 

.1927, n°. 3061, Afd. B. B.; 
0. dat Ged. Sta.ten bij bovenvermeld beslu.it 

aan de begrooting der gemeente Amersfoort 
voor het dienstjaar 1926 de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat in de eerste 
plaats op deze begrooting onder volgnummer 
459 is geraamd wegens verlies van het Bouw
en Woningtoezicht en woningbedrijf een be
drag van f 38,298.86½ ; dat bij de berekening 
van het verlies over 1926 is uitgegaan van de 
gedachte, dat de verschuldigde annuïteiten van 
de voor den . bouw van woningen ontvangen 
Rijksvoorschotten worden gebracht ten laste 
van het dienstjaar, waarin de betaling aan het 
Rijk plaats vindt ; dat evenwel de annuïteit 
( dus zoowel het in de annuïteit begrepen be
standdeel wegens rente als dat wegens aflossing) 
over elk exploitatiejaa.r, hetwelk ligt tusschen 
de vervaldagen der annuïteiten voor het be
trokken bouwblok, moet worden gebracht t en 
laste van de kalenderjaren en wel in evenredig
heid tot de gedeelten van deze jaren, waarop 
zij betrekking heeft ; dat immers de exploitatie
opzet berust althans dient te berusten op don 
grondslag, dat de exploitatielasten behooren te 
worden gedekt door de op hetzelfde tijdvak be
trekking hebbende huren en bijdragen van het 
Rijk en de gemeente ; dat de thans gevolgde 
wijze van verantwoording der annuïteiten zoude 
m edebrengen, dat de exP.loita.tiekosten zouclen 
worden gedekt door baten van een la.t er t1Jd
va.k; dat dan in het eerste kalenderjaar de voor 
d ekking der exploitatielasten aangewezen mid
delen voor andere doeleinden zouden worden 
gabruikt en in het kalenderjaar, waarin de 
laatste annuïteit wordt betaald, de aangewezen 
middelen niet toereikend zouden zijn ; dat op 
die wijze de toekomstige dienstjaren te zwaar 
zouden worden belast ten bate van het heden, 
hetgeen dan ook niet alleen onjuist •is uit boek
houdkundig oogpunt, zooals door Burgemeester 
en Wethouders wordt erkend, doch bovenal 
in strijd is met een goed geldelijk beheer; dat 
r eeds op grond van dezelfde overwegingen bij 
b esluit van 30 Juni 1925, 3• Afd. n°. 1538/1360 
goedkeuring werd onthouden aan het raads
b esluit van 26 F ebruari 1925, n°. 115n tot 
wijziging der gemeentebegrooting voor 1924 
-in verband met de berekening van het verlies 
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over 1924; dat de R a.ad van deze uitspraak 
niet in beroep is gegaan doch thans, bij de be
handeling dei; begrooting voor 1926, op deze 
beslissing is t eruggekomen; dat toch op de 
gemeentebegrooting voor 1926, zooa.ls die door 
Burgemeester en Wethouders aan den Ra.ad 
was aangeboden, f 62,757.47 werd geraamd 
wegens uitkeering aan het Bouw- en Woning
toezicht en woningbedrijf tot herstelling van de 
over vorige ja.ren gepleegde onjuiste boekingen 
als bovenbedoeld, welk bedrag door den Raad 
van de begrooting is afgevoerd ; dat de R a.ad 
dus omtrent dezelfde aangelegenheid nogmaals 
eene uitspraak wenscht uit t e lokken en langs 
dezen weg tracht op te komen tegen een reeds 
onherroepelijk geworden besluit ; dat de be
grooting ook om deze reden niet kan worden 
goedgekeurd ; dat in de tweede plaats in de 
begrooting van het grondbedrijf zijn opgenomen 
de baten en last en van eenige niet tot bouw
terrein best emde gronden ; dat volgens art. 1 
van de verordening betreffende het gemeente
lijke grondbedrij f, onder den naam van grond
bedrijf, afzonderlijk worden beheerd de aan de 
gemeente behoorende tot bouwterrein be
st emde grondan, welke daartoe bij een besluit 
van den Gemeenteraad worden aangewezen; 
dat de inkomsten en uitgaven betrekking heb
bende op niet tot bouwterrein bestemde gron
den, moeten worden geraamd op de begrooting 
van den a lgemeenen dienst ; dat thans de in
komsten en uitga.ven van eenige niet tot bouw
terrein bestemde gronden daarop t en onrechte 
niet zijr uitgetrokken ; dat in de derde plaats 
in de begrooting van het grondbedrijf op den 
gewonen dienst onder de baten een post wordt 
geraamd t er verantwoording van winst op ver
kochte gronden ; dat de winst op verkochte 
gronden een -integreerend deel uitmaakt van de 
opbrengRt, welke behoort- tot de kapitaalsont
vangsten ; dat deze ontvangst toch het gevolg 
is van een vermogens-rechtelijke handeling, 
welke uitsluitend verandering brengt in de 
samenstelling van het gemeentelijk vermogen; 
dat art. 9 der bedrijfsverordening bovendien 
aan de gemaakte winsten een uitdrukkelijke 
bestemming geeft, waardoor zij ook blijkens 
de verordening moeten worden geraamd op den 
kapitaaldienst der bedrijfsbegrooting ; dat in de 
vierde plaat s de inrichting van de begrooting 
van het grondbedrijf niet voldoet aan de Be
grootingsvoorschriften 1924; dat deze be
drijfsbegrooting op grond van art. 18 der Be
grootingsvoorschriften 1924 in verb1md met 
art . 40 der R ekeningsvoorschriften 1924 zoo 
moet zijn ingericht, dat de ujtkomsten van de 
exploitatie van elk grondcomplex duidelijk -
blijken ; dat de vereischte gegevens in de be
gro0ting ontbreken ; dat de begrooting der ge
meente Amersfoort voor 1926 mitsdien niet 
voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat de gemeenteraarl in beroep aanvoert dat 
hij, wat het eerste bezwaar betreft, met do door 
Ged. Staten gewenschte uitkeering aan· het 
Bouw- en Woningtoezicht en woningbedrijf 
niet kan meegaan: 1°. omdat de vroeger t oe
gepaste berekening, welke steeds uit drukblijk 
werd gememoreerd, ook b~j Ged. Staten tot 
gee1, enkele opmerking heeft aanleiding gegeven 
en dus verondersteld mocht worden, dat het 
college zich ermede vereenigde; 2°. omdat 
Geel . Sta.ten blijkbaar zich eene voorstelling 

19 
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va.Tl zaken hebben gemaakt a.ts zouden de wo· 
ningen na. afloop der a.nnuïteitsja.ren geen huren 
meer opbrengen, want het college stelt als ar
gument, dat in het kalenderjaar, wa.ariu de 
laatste annuïteit wordt betaald, de aangewezen 
middelen niet toereikend zouden zijn; 30_ om
dat Geel. Sta.ten dit deel van hun besluit bovenal 
laten rusten op het argument, als zou hetgeen 
door de gemeente wordt voorgestaan en door 
hun College in vroeger jaren zonder opmerking 
werd _toe~elaten, in strijd zijn met een goed 
geldeliJk beheer ; dat de Raad het zonderling 
acht, dat Ged. Staten a.ls argument aanvoeren 
,, dat de Raad (dus) omtrent dezelfde aangelegen
heid nogmaals eene uitspraak wenscht uit te 
lokken en langs dezen weg tracht op te komen 
tegen een reeds onherroepelijk geworden be-
luit", zulks omdat dit z.g. onherroepelijk ge

worden besluit nog nimmer toepassing heeft 
kunnen erlangen en de Raad eerst bij de vast
stelling der begrooting 1926 in de gelegenheid 
was een uitspraak te doen, t erwijl Geel. Staten 
zelf bij hun besluit tornden aa.n eene handeling, 
welke reeds in vroeger jaren met hun medeweten 
werd verricht ; dat de Raad daarom niet kan 
erkennen, dat die handeling thans in strijd zou 
zijn met een goed geldelijk beheer; dat wat 
betreft het tweede bezwaar van Ged. Staten, 
bij eene wijziging in 1913 der Verordening ook 
Geel. taten, in het belang van het bedrijf een 
ruimer standpunt innamen ; dat volgens dit 
standpunt de inkomsten en uitgaven van eenige 
gronden, wier bestemming nog niet definitief 
is vastgesteld, volgens de regelen van het Grond
bedrijf kunnen worden geadministreerd ; dat, 
wat het derde bezwaar betreft, de verkoop van 
gronden uit het grondbedrijf niet is eene ver
mogensrechtelijke handeling omdat de bijzon 
dere aard van het bedrijf medebrengt dat de 
daarin gebrachte gronden als koopmansgoederen 
worden beschouwd, zoodat in feite zoowel aan
koop als verkoop van gronden tot den gewonen 
dienst gerekend behoort te worden ; dat echter 
uitsluitend op aandrang van Ged. Staten de 
opbrengst van verkochte gronden tot het be
drag van den berekenden kostprijs op den 
kapitaaldienst wordt gebracht en daarop der
halve eene memoriepost is gesteld, maar dat de 
winst op verkochte gronden op den gewonen 
dienst wordt geboekt, omdat deze winst mede 
moet dienen tot goedmaking der lasten, waar
onder rente van geldleeningen va.n het bedrijf ; 
dat voorts al zou met Ged. Staten worden aan
genomen, dat de verkoop van gronden uit het 
Grondbedrijf wel is een vermogensrechtelijke 
handeling - hetgeen door den Ra.ad hierboven 
wordt betwist - het dan toch in ieder geval 
onjuist is t e zeggen dat z\j is "een vermogens
rechtelijke handeling, welke uitsluitend ver
andering brengt in de samenstelling van het 
gemeentelijk vermogen", omdat bij het maken 
van winst of verlies toch ook de hoegrootheid 
van dat vermogen zich wijzigt ; dat de Raad 
van oordeel is, dat Ged. Staten zich aan eene 
ernstige misvatting hebben schuldig gemaakt 
door aan de woorden "eventueel te maken 
winst" in art. 9 der verordening het begrip 
,, winst op verkochte gronden" toe te kennen ; 
da.t het nimmer de bedoeling is gewee t om de 
bestemming van winst op elk grooter of kleiner 
verkocht stuk grond afzonderlijk te regelen, 
evenmin als iemand, er, bij welk bedrijf ook, 

a.an zal denken, om aan de winst op een onder· 
deel van dat bedrijf eene bepaalde beste=ing 
te geven ; dat integendeel in art. 9 wordt be
doeld de gemaakte winst volgens de verlies
en winstrekening over elk exploitatiejaar aan 
te wenden tot schulddelging ; dat de Raad ten 
slotte ten stelligste ontkent, cla.t de inrichting 
van de begrooting van het grondbedrijf niet 
voldoet aan de begrootingsvoorschriften, om
dat de voorschriften niet eischen, dat " de uit
komsten van de exploitatie van elk grondcom
plex duidelijk blijken", maar dat in de balans 
de grondcomplexen welke als één geheel kunnen 
worden beschouwd, elk afzonderlijk met het 
daarbij behoorend bedrag moeten worden op
genomen ; dat de vraag, of de grondcomplexen 
(,,blokken" in de administratie van het grond
bedrijf genoemd) elk afzonderlijk één geheel 
vormen een feitelijke kwestie is, welke niet 
kan worden uitgemaakt zonder onderzoek ter 
plaatse ; dat Ged. Staten, niettegenstaande 
eene uitnoodiging aan eene commissie uit hun 
midden om eens ter plaatse te komen zien, 
waar nu eigenlijk die afzonderlijke (?) com
plexen aan hare begrenzingen zijn te herkennen, 
daaraan niet hebben voldaan; dat de Ra.ad 
van oordeel is, dat alle terreinen gezamenlijk 
één geheel vormen en geen enkel gedeelte, geen 
enkel blok, geen enkele groep zelfs, als één 
zelfstandig geneel is te beschouwen, terwijl dan 
ook nimmer door den Raad, noch in de veror
dening, noch bij afzonderlijk besluit, eene ver
dee_ling van het bedrijf in complexen is vastge
steld ; 

0. dat het eerste bezwaar van Ged. Stat.en 
hieraan is ontleend, dat bij de berekening van 
het verlies van het Bouw- en Woningtoezicht 
en woningbedrijf de verschuldigde annuïteiten 
van de voor den bouw van woningen ontvangen 
Rijksvoorschotten worden gebracht ten laste 
van het dienstjaar, waarin de betaling aan het 
Rijk plaats vindt; 

dat Ged. Staten dienaangaande ~ ebben over
wogen, dat de annuïteit over elk exploitatie
jaar, hetwelk ligt tusschen de vervaldagen der 
annuïteiten voor het betrokken bouwblok, moet 
worden gebracht ten laste van de kalenderjaren 
en wel in evenredigheid tot de gedeelten van 
deze jaren, waarop zij betrekking heeft, daar 
immers de exploitatie-opzet berust, althans 
dient te berusten op den grondslag, dat de 
exploitatielasten behooren te worden gedekt 
door de op hetzelfde tijdvak betrekking hebben
de huren en bijdragen van het Rijk en de Ge
meente; 

dat reeds op grond van dezelfde overwegingen 
bij besluit van 30 Juni 1925, 3• Afdeeling, 
n°. 1538/1360, goedkeuring werd onthouden 
a.an het raadsbesluit van 26 Februari 1925, 
n°. 115rr tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor 1924; 

dat tegen deze beslissing van Ged. Stat en 
geen beroep is ingesteld en mitsdien aan deze 
beslissing naar de bedoeling va.n den wetgever 
de kracht van eindbeslissing is verzekerd ge
worden; 

dat derhalve het door den gemeenteraad aan
gevoerde, voorzoover het eerste bezwaar van 
Ged. Staten betreft, geen punt van onderzoek 
meer ka.n uitmaken ; 

0. dat het tweede bezwaar van Ged. Staten 
hieraan is ontleend, dat in de begrooting van 
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het grondbedrijf zijn opgenomen de baten en 
lasten van eenige niet tot bouwterrein bestemde 
gronden; 

dat dit laatste vanwege de gemeente niet is 
ontkend; 

dat ingevolge art. 1 van de verordening be
treffende het gemeentelijk grondbedrijf onder 
den naam van grondbedrijf afzonderlijk worden 
beheerd de aan de gemeente toebehoorende, 
tot bouwterrein bestemde gronden, welke daar
toe bij een besluit van den gemeenteraad worden 
aangewezen ; 

dat derhalve gronden, welke niet tot bouw
terrein zijn bestemd, niet in het grondbedrijf 
mogen worden beheerd en de baten en lasten 
van zoodanige gronden niet in de begrooting 
van dit bedrijf mogen worden opgenomen ; 

dat dit eveneens geldt ten aanzien van 
gronden, wier bestemming nog niet definitief 
is vastgesteld ; 

dat, aangezien de baten en la.st en van gron
den, welke niet tot bouwterrein zijn bestemd, 
zij het dan ook, dat hunne bestemming nog 
niet definitief is vastgegteld, in de begrooting 
van het grondbedrijf zijn opgenomen, boven
bedoeld bezwaar van Ged. Staten gegrond is 
te achten; 

0. dat het derde bezwaar van Ged. Staten 
hieraan is ontleend, dat in de begrooting van 
het grondbedrijf op den gewonen dienst onder 
de baten een post wordt geraamd ter verant
woording van winst op verkochte gronden ; 

dat dit laatste terecht is geschied ; 
dat immers ingevolge art. 5 der bovenbe

doelde verordening onder lett er d der baten de 
opbrengst van verkochten grond op de be
grooting van het grondbedrijf onder de baten 
moet voorkomen ; 

dat hiertegenover een beroep op art. 9 der 
verordening ter zake niet afdoet, omdat uit 
den samenhang dezer bepaling met art. 5, 
letter g der baten moet worden afgeleid, dat 
ärt. 9 niet de winst op verkochte gronden, doch 
de door de exploitatie gemaakte winst betreft ; 

dat bovendien de winst op verkochte gronden 
op den gewonen dienst moet worden geboekt, 
omdat deze winst mede moet dienen tot het 
goed maken van de lasten, waaronder rente 
van geldleeningen van het bedrijf ; 

dat derhalve het derde bezwaar van Ged . 
Staten ongegrond is ; 

0. ten slotte, dat het vierde bezwaar van 
Gerl. Staten hieraan is ontleend, dat de inrich
ting van de begrooting van het grondbedrijf niet 
voldoet aan de Begrootingsvoorschriften 1924 ; 

dat ingevolge art. 18 dezer voorschriften in 
de begrooting en de memorie van toelichting 
van elk bed.rijf zooveel mogelijk dezelfde ge
gevens behooren te worden opgenomen, welke 
volgens de rekeningsvoorschriften in de be
drijfsreken:ing en in het bedrijfsverslag moeten 
voorkomen; 

dat ingevolge art. 40 der Rekeningsvoor
schriften 1924 bij het grondbedrijf derekening 
van baten en lasten zoo ingericht zal moeten 
zijn, dat de resultaten van de exploitatie van 
elk grondcomplex duidelijk blijken; 

dat aan dit vereischte niet wordt voldaan, 
niettegenstaande blijkens het overzicht der 
exploitatie over 1924, de in het grondbedrijf 
ingebrachte gronden in grondcomplexen zijn 
ingedeeld; 

dat derhalve bovenbedoeld bezwaar van Ged. 
Staten gegrond is ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

12 Mei 1927. CmcULAIRE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
de burgemeesters, betreffende het algemeen 
politieblad. 

Ik heb de eer het volgende onder Uw aandacht 
te brengen. 

Het ia den Minister van Juatitie gebleken, dat 
vele burgemeesters niet bekend ziJn met de in 
het algemeen politieblad voorkomende aan
schrijvingen, waarvan de kennisneming geacht 
moet worden voor hen van belang te zijn. 

De oorzaak hiervan is gelegen in de omstan
digheid, dat vele burgemeesters in de veronder
stelling verkeeren, dat mededeelingen, als 
vorenbedoeld, te hunner kennis worden ge
bracht door de Commissarissen der Koningin 
in den vorm eener aanschrijving. 

In verband hiermede en ter voldoening aan 
een daartoe atrekkend verzoek van mijn voor
noemden ambtgenoot, moge ik, voor zoover dit 
noodig ia, U wiJzen op de verplichting zich van 
den inhoud van het algemeen politieblad gere
geld op de hoogte te houden, waarbij tevens 
inzonderheid Uw aandacht wordt gevestigd op 
de regeling, voorkomende in het evengenoemde 
blad van 21 October 1926 (buitengewoon 
politieblad van 15 October 1926, n°. 29), aan
gevende de door de hoofden van politie verder 
te volgen gedragslijn ten opzichte van vreemde
lingen na de opheffing van het rijkspaspoorten-
kantoor. (Gem.-Stem.) 

13 Mei 1927. WET tot goedkeuring van de 
·.itgifte in voortdurende erfpacht van 
Staatsduingrond op T erschelling aan J . 
Mulder te Castricum en Mr. W. de Gavere 
te Amsterdam. S. 146. 

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

dat J. Mulder te Castricum en Mr. W. de Gavere 
te Amsterdam in voortdurende erfpacht wen
schen te verkrijgen St,aatsduingrond op T er
schelling en. dat het belang van den Staat 
zich niet tegen deze uitgifte verzet ; · 

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

Eenig ,irtikel. 
De overeenkomst, gesloten bij de in afschrift 

aan deze wet gebechte akte van 28 Mei 1926, 
waarbij aan J, Mulder te Castricum en Mr. W. 
de Gavere te Amsterdam in voortdurende erf
pacht wordt gegeven Staatsduingrond op Ter
schelling, wordt goedgekeurd . 

La~ten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenlanclsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
!Uitgeg. 31 .Mei 1927.) 

19* 
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AFSCHRTFT. 

Kantoor van de Nota rissen 
P. W. VAN DER PLOEG 

en 
F. ll. CnARBON 
te Amgterdam. 

Eerste grosse der acte van Uitgifte in erf pacht 
door den Staat der Nederlanden aan de heeren 
Jan l,Julder te Castricum en l,fr. W. de Gavere 

te Am-<terdam. 
Akle d.d. 28 Mei 1926. 

IN r AAM DER KONINGIN. 

Op den acht en twintigsten Mei negentien
honderd zes en twintig zijn voor Illlj, Frederik 
H endrik Cha rbon, notaris, ter standplaats 
Amsterdam, verschenen : 

1. De H eer Pieter Boodt, H outve$ter in de 
Houtvesterij "De Eilanden", wonende te 
Utrecht, in deze hoedanigheid handelende na
mens den Staat der Nederlanden, daartoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur van 
het Staatsboschbeheer te Utl'echt de dato 
negenticp Mei jongstleden nummer 1982, 
gegrond op het schr i.Jven van den Minister 
v,in Binnenlandsche Zaken en Landbou w de 
dato achttien Mei jongstleden, Directie van 
den Landbouw, nummer 527, Tweede Aideeling 
Domeinen, van welke beide gemelde brieven 
een copie collationnile - na door genoemden 
H eer Boodt, in tegenwoordigheid van mij 
nota ris en de getuigen voor echt erkend en 
ten blijke daarvan door allen onderteekend te 
zijn - aan deze acte is vastgehecht. 

2. De Heer Jan Mulder, makelaar, wonende 
te Ca tricum. 

3. De H eer Mr. Wopkede Gavere, ad vocaat, 
procureur en dispacheur, wonende te Amster
dam, Vondelstraat 45. 

De compa ranten hebben verklaard, dat zij -
onder voorbehoud van goedkeuring bij de wet, 
en met buitenwerkingstelling van de tu , schen 
den , taat der Nederlanden en de onder 2 ge
noemde partij gesloten overeenkomst, gecon
stateerd bij onderhandsche act e van zeven 
Augustus negentienhonderd zeventien, gere
gistreerd te Assen den achtsten Augustus 
daaraanvolgende in deel 140, folio 35 verso, 
vak 6 en overgeschreven ten hypotheekkantore 
te Hoorn den vijftienden Augustus negentien
honderd zeventien in deel 813 nummer 29 -
zijn overeengekomen als volgt: 

D~ Staat der Nederlanden geeft in erfpacht 
aan de onder 2 en 3 genoemde comparanten, 
die verklaren in erfpacht aan te nemen : 

Een terrein Slaalsrl:uin, groot ongeveer 
honderd veertig hectare, gelegen op het eiland 
'l.'erscltelling, ten noorden van het dorp Mids
land en op de aan deze acte gehechte, door 
partijen voor echt erkende teekening met eene 
roode omlijning aang'egeven, met dien verstande 
evenwel, dat de noordelijke grens gevormd zal 
worden door den veranderlijken buitenduinvoet. 

D it terrein bestaat u,it : 
a. hot per~eel kadastraal bekend gemeente 

Terschelling, sectie E. nummer 4 72, groot 
honderd acht en twintig hectare negen en 
zeventig are, beneveng de dninstrook ten 
noorden van dit perceel ; 

b. het perceel kadastraal bekend gemeente 
T erschelling, sectie B, nummer 2952, groot 
twaalf are twintig centiare ; 

c. het perceel kadastraal bekend gemeente 
T erschelling, sectie B, nummer 2954, groot 
acht a re twintig centiare ; _ 

d. het perceel kadastraal bekend gemeente 
Terschelling, sectie B, nummer 2798, groot 
dertien are zeventig centiare; 

e. een strook groncl, gelegen aan het ~ oord
zeestrand, op de aangehechte teekening gemerkt 
A, B, C, D, E en begrensd : 

aan de noordzijde door den veranderlijken 
buitendninvoet C, B ; 

aan de oostzijde door het perceel kadastraal 
bekend gemeente Terschelling, sectie E, n um
mer 472; 

aan de westzijde door het perceel kadastraal 
hekend gemeente Terschelling, seC'tie E, num
mer 474: 

aan de zuidzijde door den Badweg, alsmede 
door eene lijn E, A, welke verkregen wordt 
door de zuidelijke grens A, P, van het µerceel 
kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie 
E, nummer 472, te verlengen tot aan den 
zoogenaamden Bad weg. Deze strook is ongeveer 
elf hectare groot en maakt deel uit van de 
perceelen gemeente Terschelling, sectie E, num
mers 533 en 534. 

De comparanten hebben verklaard, dat deze 
ui tgifte in erfpacht is geschied onder de na
volgende voorwaarden :, 

Art. 1. De uitgifte geschiedt in voortduren 
de erfpacht en vangt aan op het tijdstip dat de 
wettelijke goedkeuring zal zijn verkregen. 

T ngeval van eenzijdigen afstand van het 
erfpachtsrecht zijn de ertpachter9 verplicht den 
Staat der ederlanden deswege schadeloos te 
stellen op den voet van artikel 1282 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

2. De canon bedraagt : 
gedurende de eerste vijf jaren : drie~onderd 

vijftig gulden per jaar ; 
gedurende de daaropvolgende vijf jaren : 

zevenhonderd gulden per jaa r ; en 
daarna: veertienhonderd gulden per jaar. 
De canon wordt periodiek herzien op de wijze 

in artikel 3 aangegeven, en wel voor het eerst 
na vijf en zeventig jaren en vervolgens om de 
vijftig jaren. 

De canon moet worden voldaan vóór of op 
een November van elk jaar. zonder eenige 
korting hoe ook genaamd, ten kantore van den 
Ontvanger der R egistratie en Domeinen te 
H arlingen of van dengene die daartoe van 
Staatswege in zijne plaats mocht worden 
aangewezen. 

De erfpachters zijn ook persoonlijk met hun 
geheele vermogen voor de betaling van den 
canon aanRprakelijk, zoomede voor alle andere 
voor den Staat uit deze overeenkomst jegens 
hen voortvloeiende vorderingen. 

3. De Staat is bevoegd uiterlijk zes maanden 
vóór den afloov. van de in artikel 2, lid 2, 
genoemde terlllljnen aan de erfpachters schrif
telijk kennis te geven, dat het voornemen 
bestaat om den canon te brengen o:p het door 
drie des1.7llld.igen naar evenredigheid van de 
alsdan voor soortgelijke terreinen geldende 
prijzen op zijne kosten te bepalen bedrag ; 
eventueele wijzigingen krachtens deze bepaling 
zullen bij a.cten worden geconstateerd, welke 
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op kosten van de betrokken erfpachters in de 
openbare registers zullen worden overgeschreven. 

De benoeming van de deskundigen geschiedt 
op verzoek van den Staat, door den Kanton
rechter binnen wiens rechtsgebied het terrein 
is gelegen. De deskundigen moeten binnen vier 
maanden na hunne benoeming uitspraak hebben 
gedaan. 

vVanneer alle drie deskundigen of twee hunner 
het over de waarde eens zijn, wordt hunne 
schatting aangenomen. ,v anneer alle drie van gevoelen verschillen, 
wordt aangenomen de helft van de som van 
de beide schattingen, waartusschen het gering
ste verschil ligt, terwijl, indien het verschil 
tusschen de laagste en de middelste gelijk 
mocht zijn aan het verschil tusschen de middel
ste en de hoogste schatting, de middelste 
schatti."lg wordt aangenomen. 

De canon zal in geen geval dalen beneden 
het laatst verschuldigde jaarlijksch bedrag, 
terwijl bij de eerste herziening na vijf en zeventig 
jaren, de canon het clriiwoudige van he+ laatst
verschuldigde jaarlijksch bedrag niet te boven 
zal gaan. 

4. Bij nala tigheid in, de betaling op den 
vervaldag verbeuren de erfpachters, zonder 
dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt, 
over den tijd gedurende welken zij in die 
betaling nalatig zijn geweest, een boete t,en 
bedrage van zes percent per jaar der achter
stallig gebleven som. 

Daarenboven kan, indien de nalatigheid 
hinger dan zes maanden voortduurt, de Staat 
de erfpacht vervallen verklaren, zonder eenige 
ingebrekestelling of rechterlijke tusschenkomst, 
mits van het voornemen daartoe aan de be
trokken erfpachters, alsmede aan eventueele 
hypotheekhouders, minstens een maand te voren 
bij aangeteekenden brief kennis gevende, met 
dien verstande echter dat, indien in den loop 
van die maand de achterstallige canon en de 
boete alsnog worden betaald, de vervallen
verklaring niet in werking treedt. 

Bij vervallenverklaring van de erfpacht 
blijven a lle op den grond gestichte gebouwen of 
daarop aangelegde werken en beplantingen 
zonder eenige vergoeding aan den Staat, on ver
minderd diens bevoegdheid om in dit geval 
daarenboven schadevergoeding te vorderen. 

Wanneer tengevolge van vervallenverklaring 
de bloote eigendom wederom vol wordt, dan 
bl~jven de hypotheken, die op het erfpachtsreeht 
drukken bestaan in dier voege, dat de hypo
theekhouders steeds het 1·echt hebben om het 
erfpachtsrecht uit te winnen, al of het niet 
vervallen ware verklaard. 

Het in het vorige lid bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing bij vermenging van het 
erfpachtsrecht met den blooten eigendom of 
bij te niet gaan van het erfpachtsrecht door 
vrjjwilligen afstand. 

De Staat kan de in beide vorige alinea's 
bedoelde uitwinning voorkomen door de hypo
theekhouders schadeloos te stellen in de volgorde 
hunner inschrijvingen, met dien verstande, dat 
de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen 
dan de opbrengst, welke verkregen wordt bij 
openbaren verkoop van het erfpachtsrecht, 
zooals dit vóór de vervallenverklaring, onder
scheiden lijk de vermenging of den afstand, 
bestond. · 

Bij niet -naleving van eenige andere clan de 
in het eerste lid van dit artikel bedoelde ver
plichting, den erfpachters bij deze overeenkomst 
opgelegd of uit de wet voortvloeiende, is de 
Staat niet bevoe&d het erfpachtsrecht vervallen 
te verklaren, doen heeft hij het recht om binnen 
ééne maand na ingebrekestelling op kosten van 
de erfpachters zelf datgene weg te nemen of te 
verrichten, hetwelk in strijd met deze verplich
tingen is verricht of nagelaten. 

Tndien de erfpachters zich ten aanzien van de 
artikelen 6, 7, 8 en 10 nie~ met het oordeel of 
de aanwijzingen van de aldaar genoemde amb
tenaren kunnen vereenigen, hebben zjj geduren
de veertien dagen het recht te vorderen, dat 
.op hunne kosten het geschil ov hieronder aan 
te geven wijze aan drie deskw1d1gen worde voor
gelegd ter verkrijging van eene voor beide 
partij en bindende uitspraak. 

De deskundigen zullen worden benoemd door 
den President van de Arrondissementsrechtbank, 
binnen wiens rechtsgebied het t errein is gelegen. 

De door de drie deskundigen als goede mannen 
naar billijkheid te geven uitspraak is bindend 
in dier voege, dat de rechten van den Staat 
daardoor niet worden aangetast, . doch zij zijn 
bevoegd indien naar hunne meening het oordeel 
of de aanwijzingen van bedoelde ambtenaren 
onbillijk, ongegrond of onjuist zijn, bij meerder
heid van stemmen te beslissen, dat de Staat 
aan de érfpachters de door dezen deswege te 
ljjd en schade vergoede vol&ens daarvan door de 
deskundigen op te maken 1:>egrooting, met dien 
ver tande, dat, bij onderling verschil van ge
voelen omtrent het bedrag dier schadevergoe
ding, deze zal worden vastgesteld op de wijze 
als in art. 3 voor het overeenkomstige geval 
ten aanzien van den canon is bepaald. 

5. Op het in erfpacht gegeven terrein mogen 
voor de stichting van een badplaats en a l wat 
daarbij behoort gebouwen worden gezet, a ls
mede werken en beplantingen worden aan
gelegd. 

Aan het terrein mag geen andere bestemming 
worden gegeven. De teekeningen en plans voor 
die gebouwen, werken en beplantingen moeten, 
vóór dat met het bouwen of den aanleg mag 
worden begonnen, door het Staatsboschbeheer 
worden goedgekeurd, welke goedkeuring, be
houdens bezwaren van aesthetischen aard, 
steeds zal worden verleend. 

6. De grenzen van het terrein moeten binnen 
twee maanden na het in werking treden van 
deze overeenkomst door en voor r ekening van 
de onder 2 en 3 genoemde comparanten door 
duidelijk zichtbare palen tot genoegen van de 
in het volgende artikel genoemde ambtenaren 
worden uitgebakend. Deze palen moeten door 
en op kosten van de erfpachters goed zichtbaar 
worden gehouden. 

7. Alle schade naar het oordeel van den 
betrokken Ingenieur van den Rijkswaterstaat, 
voor zoover de gronden onder het Departement 
van Waterstaat ressorteeren en naar het oordeel 
van den betrokken Houtvester, voor zoover de 
gronden onder het Departement van Binnen
landsche Zaken en Landbouw ressorteeren, aan 
de duinen of duinbeplantingen op het erfpach ts
terrein toegebracht tengevolge van de stichting 
van de in artikel 5 genoemde badplaats of van 
de exploitatie daarvan of wel tengevolge van 
hanrlelingen van de bewoners der op het erf-
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pachtsterrein gestichte gsbouwen of van per
sonen die van de badplaats gebruik maken, 
moet op eerste aanschriJving van voornoemden 
Ingenieur of Houtvester tot zijn genoegen en 
bmnen een daarbij te stellen termijn door de 
erfpachters worden hersteld, bij gebreke waar
van de herstelling van Rijkswege op hunne 
kosten zal geschieden. 

8. Het erfpachtsterrein moet steeds behoor
lijk vastgelegd en onderhouden worden volgens 
de aanwijzing van den Houtvester of van den 
Ingenieur van den Rijkswaterstaat naar de 
onderscheiding in artikel 7 gemaakt, terwijl 
de gronden, welke onder het Departement van 
Waterstaat ressorteeren, door en op kosten van 
de erfpachters moeten worden omrasterd, indien 
en voor zoover dit door vorenbedoeldeu Inge
nieur noodig wordt geacht om· het vermeien 
van de duinbeplanting te voorkomen. Bij 
nalatigheid van de erfpachters geschiedt de 
afrastering van Rijkswege op hunne kosten. 

Afgravingen of ophoogingen van het terrein 
of gedeelten daarvan mogen niet geschieden dan 
na overleg en met goedvinden van den Hout
vester of Ingenieur voornoemd. 

Het Rijk behoudt het recht om op het erf
p achtsterrein te allen tijde de bakens, teekens, 
lichtopstanden, seinpalen en werken te plaatsen 
en in stand te houden, welke door het Staats
boschbeheer of den Rijkswaterstaat noodig 
worden geacht zonder dat deswege aan de erf
pachters eenige vergoeding verschuldigd zal zijn. 

9. Indien van Rijkswege de aanleg of uit
breiding van strand- of kustverdedigingswerken 
hngs en op het erfpachtsterrein noodig wordt 
geacht, moeten de erfpachters den aan leg van 
deze werken en de daarvoor noodige hulp
werken, alsmede het opslaan van bouwstoffen 
voor die werken op het erfpachtsterrein ge
doogen, zonder dat het Rijk deswege of voor 
de voortdurende aanwezigheid dier werken, 
hulpwerken en bouwstoffen eenige vergoeding 
aan de erfpachters verschuldigd zal zijn. 

De erfpachters hebben geen recht op den 
aanleg van vorenbedoelde werken van Rijks
wege en op :i:tijkskosten, indien deze tot behoud 
van het erfpachtsterrein gewenscht worden. 
Evenmin hebben zjj recht op vergoeding van 
schade, welke door de in het eerste lid bedoelde 
werken mocht ontstaan aan het erfpachts
terrem of aan de daarop geplaatste gebouwen 
of inrichtingen of aan de exploitatie daarvan. 

De erfpachters zijn verplicht de op het terrein 
gestichte gebouwen of inricht ingen op hunne 
kosten en binnen den daarvoor van Rijkswege 
te stellen termijn te verplaatsen, zonder des
wege recht op schadevergoeding t e kunnen 
doen gelden, indien zu lks naar het oordeel van 
den Minister van Waterstaat in het belang 
van den aanleg of uitbreiding der in het eerste 
lid bedoelde werken noodzakelijk is. 

10. De erfpachters zijn verplicht om op het 
erfpachtsterrein ongeveer ter plaatse, op de 
kaart aangegeven, een weg aan te leggen, 
loopende van af den zoogenaamden H eerenweg 
in noordelijke richting tot aan het Noordzee
strand. Deze weg moet minstens zes meter 
breed zijn en over eene breedte van minstens 
drie meter verhard worden. 

Bedoelde aanleg en verharding moet binnen 
twee jaren na het inwerkingtreden van deze 
overeenkomst tot ~enoegen van het Staatsbosch
beheer zijn geschied. 

De weg moet tot genoegen van dit beheer 
worden onderhouden. Genoemde weg moet te 
allen tijde toegankeljjk zijn voor de ambtenaren 
en werklieden van den Staat en de door hem 
aan te wijzen gebruikers van Staatsgronden, 
alsmede voor het van Staatswege noodige ver
voer, terwijl het recht wordt voorbehouden om 
ten behoeve van de Staatsgronden op dezen 
weg uit te wegen en daarin duikers te leggen. 

11. De Staat behoudt zich het genot van 
de jacht voor. De erfpachters staan de uitoefe
ning van de kon.ijnenvangst toe aan hen, die 
daartoe door den Staat worden aangewezen en 
verbinden zich eene zoodanige bevoegdheid niet 
aan anderen te verleenen. 

12. De Staat is bevoegd het recht van 
erfpacht tegen het einde van de in a r t ikel 2, 
lid 2, genoemde termijnen op te zeggen, indien 
vier jaren vóór den afloop van vermelde ter
mijnen bij .de wet wordt bepaald, dat aan hrt 
geheele erfpachtsterrein of aan een gedeelte 
daarvan ten a lgemeenen nutt.e eene andere 
bestemming zal worden gegeven. Bij beëindi
ging van het erfpachtsrecht wegens zoodanige 
opzegging door den Staat, wordt de waarde 
van de op het erfpachtsterrein voorkomende 
opstallen aan de betrokken erfpachters vergoed, 
welke vergoeding bepaald wordt door de gang
bare verkoopwaarde van het geheel, verminderd 
met de waarde van den grond. Deze waarde 
zal worden bepaald door drie deskundigen op 
den voet van artikel 3 dezer acte. 

13. Het recht van erfpacht mag door de 
erfpachters, mits deze hiervan aan den Staat 
kennis geven, geheel of gedeeltelijk worden 
vervreemd. Zonder zoodanige kennisgeving be
hoeft de overdracht door den Staat niet te 
worden erkend. 

In alle acten van overdracht moet worden 
bepaald, dat alle artikelen van deze overeen
komst, met uitzondering van artikel 10, geacht 
moet.en worden in die acten te zijn op$enomen .. 

De verplichting tot aanleg van den m artikel 
10 genoemden weg, blijft uitsluitend rusten op 
de onder 2 en 3 genoemde comparanten, en de 
verplicht,ing tot onderhoud van dezen weg op 
de erfpachters van het terrein · van den weg. 
De canon wordt door volgende erfpachters op 
de in artikel 2 aangel;even wijze aan den Staat 
betaald en wordt voor de aan hen overgedragen 
erfpachtsgronden bepaald op een evenredig 
deel van den in artikel 2 vastgestelden of 
volgens artikel 3 herzienen canon en wel naar 
gelang van de verhouding van de oppervlakte, 
waarover het overgedragen crfpa.chtsrecht zich 
uitstrekt, tot de grootte van het geheele bij deze 
act e in erfpacht gegeven terrein. 

14. Het personeel van het Staatsbosch
beheer en van den Rijkswaterstaat heeft te 
allen tijde toegang tot de gronden, voor zoover 
die niet zijn bebouwd of op andere wijze geëx
ploiteerd. 

15. De kosten, waartoe deze acte aanleiding 
geeft, moeten door de onder 2 en 3 genoemde 
comparanten worden ged_ragen. 

16. De verplichtmgen, welke voor de onder 
2 en 3 genoemde comparanten uit deze erfpachts
overeenkomst voortvloeien, zijn hoofdelijk. 

Indien op grond van artikel 13 van deze 
acte het erfpachtsrecht geheel of gedeeltelijk 
wordt overgedragen aan meerdere personen te 
zamen, dan zijn de verplichtingen jegens den 
Staat van de personen, die gezamenlijk tot een 
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en hetzelfde erfpachtsrecht gerechtigd zijn, in.o
gelijks hoofdelijk. 

17. Wanneer het bij deze acte verleende 
erfpachtsrecht geheel of gedeeltelijk is geëindigd, 
js de Staat bevoegd, daarvan aanteékening te 
laten <loen in de openbare registers. 

18. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
kantore van den bewaarder dezer minute. 

De comparanten en de getuigen zijn mij 
notaris bekend. 

Deze acte opgemaakt in minuut, is verleden 
te Am terdam, op den datum in het hoofd 
dezer acte vermeld, in tegenwoordigheid van 
de H eeren Ferdinand Johannes Both en Conrad 
Amse, kantoorbedienden, beiden, wonende te 
Amsterdam, als getuigen. 

De comparanten hebben met de getuigen en 
mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing 
onderteekend. 

BooDT, J. MULDER, W. DE GAVERE, F. J. 
BoTH, C. AMsE, CHARBON, notaris. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan en ten 
verzoeke van den Staat der Nederlanden, voor
noemd. 

Amsterdam, den negen en twintigst en Mei 
negentienhonderd zes en twintig. 

.(get.) CHAUBON, Notaris. 
Overeenkomstig het oorspronkelijke, 

De Se,;retaris-Generaal van B innenlarulsche 
Zaken en Landbouw, 

(get.) SwAvINo, l. S. G. 

13 Mei 1927. WET, houdende naturalisatie 
van H. L. Beek en 20 anderen. S. 147. 

Wu WILHELMfNA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Hersch Leib Beek en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemden persoon voor zooveel doenlijk - van 
àe bewijsstukken, bedoe!d in art. 3 der wet 
van 12 Derember 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het NederlanderschaJJ 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°. Hersch Leib Beek, geboren te Gorlice 

(Pofon) den 6 April 1895, kleermaker, wonende 
te 's-Grr,wenhage, provincie Zuidholland ; 

2°. Max Cohen, geboren te Barrnen (Prui
sen) den 16 Juli 1885, koopman, wonende te 
Arnsterrlarn, provincie Noordholland; 

3°. Hinrich Diedrich Gerhard Fasting. ge
boren te Bralèe (Oldenburg) den 16 Mei 1864, 
koopman, wonende te Rotterdarn, provincie 
Zuidholland ; 

4°. Julie ,Johanna van Groningen, geboren 
te B erlijn (Pruisen) den 19 Augustus 1894, 
modiste, wonende te Berliin (Pruisen); 

5°. Carl August Max Curt. H aupt, geboren 
te Cottbus (Pruisen ) den 16 Decem\)er 1882, 
procuratiehouder, wonende te M eerssen, pro
vincie Lirnburg ; 

6°. Oscar van der Hove, geboren te Harnburg 
(Duitschland) den 26 November 1888, handels
bediende. wonende te B erli,in (Pruisen ) ; 

7°. Rosa J acobsohn, geboren te Darmstadt 

(Hessen) den 9 Octobcr 1902, studente, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordhollanrl; 

8°. Wicher Jansen, geboren te St. Petersburg 
(Rusland) den 30 November /12 December 1868, 
koopman, wonende te 'l'erijoki (Finland) ; 

9°. Tsaack Kla rreich, geboren te Chodorow 
(Polen) den 24 -Januari 1901, etaleur, wonende 
te Rotterdarn, provirwie Zuidlwll,and ; 

10°. Heinrich Lennertz, geboren te Troisdorf 
(Pruisen) den 8 October 1 82, bankwerker, 
wonende te Troisdorf (Pruisen) ; 

ll.0 • Morduch Lunski, geboren te Grodek 
(Pol~n ) den 24 Augustus/6 September 1888, 
handelsagent, wonende te 's-Gravenhaye, pro
vincie Zi,idlwlland ; 

12°. Max Ludwig Philippsohn, geboren te 
Frank/ort a/llfain (Pruisen) den 29 -Juli 1877, 
bankdirecteur, wonende te Arnslerdarn, pro
vincie Noordholland; 

13°. Henri Pieters, geboren t,e Rotterdarn 
(Zi,idholland) den 2!) December 1862, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenha,ge, provincie 
Zuidlwlland ; 

14°. Leon Salomons, !!'eboren te Rouaa.n 
(Franlcr-ijk) den 18 November 1888, ~hauffeur, 
wonende te Parijs (Frankrijk ); 

15°. Lew Straszun, geboren te Wilna (Polen) 
den 12 /25 April 1875, leeraar in de Hebreeuw
sche taal, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhollanrl ; 

16°. Clara Straeten, geboren te Aken 
(Pmisen) den 30 April 1880, zonder beroep, 
wonende te Aken (Pr·uisen); 

17°. Peter J acob Theunissen, geboren te 
Ohligs (Pmisen) den 7 Mei 1894, koopman, 
wonende te So!i11,gen (Pruisen) ; 

18°. Aron Josif Vitner, geboren te Focsani 
(Rurneniii ) den 9 Februari 1878, industrieel, 
wonende te Schiedam, provincie Zi,idholland ; 

19°. Jean Baptiste Werm\, geboren ~ 
Brussel (Belgiè ) den 18 Januari 1868, bank
werker, wonende te Rotthausen (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaa.lde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 van de 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), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Franciscus Otto Fli~k, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuirllwlland) den 1 J anuari 1897, portier, 
wonendB te 's-Gravenhage, provincie Zi,i<f,holland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van ·de 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), wordt hij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Jonas J acobus 
Pieters, geboren te 's-Gravenhaye (Zuidhollanrl) 
den 2 October 1905, zonder beroep, wonendf' 
te 's-Gra1Jenhage, provmcie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gege-;-~n ten Paleize het Loo, den J 3den Mei 

1927. 
WJLHELMI A. 

De j)finister van J u-~litie, ,J. D0NNER. 
(Uitgeg. 25 llfei 1927.) 
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13 jjfei 1927. ,VET, houdende naturalisatie van 
C. M. Antonissen en 21 anderen. S. 148. 

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

d;:i.t Catharina J\faria Ant-onissen en 21 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - voor wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voor zoovee.l doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het. Nederlanderschap en het. ingezetenschap, 
laatsteljjk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R :i.ad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Catharina Maria Antonis en, geboren te 

Borgerhout (Bel{!ië) den 21 Febn1ari 1865, zonder 
beroep, wonende te Antwerpen (België); 

2°. Rosa Aronowitz, weduwe van Aron 
Soesman Kruskal, geboren te Dorbian (Rusland) 
den 7 /19 Mei 1868: zonder beroep, wonende te 
Am,sterdam, provincie Noordholland; 

3°. Marten Banning, geboren te Pingium, 
gemeente Wonseradeel (Friesland) den 1 Juli 
1866, industrieel,. wonende te Ashton-on-jjfersey 
(Engeland) ; 

4°. Ca rolina Beischall, weduwe van Petrus 
Joannes "chrijvers, geboren to 0beru/hausen 
(Duitschland) den 16 Februari 1862, zonder 
beroep, wonende te jjfaagdenburg (Duitschland); 

5°. Marie Cathérine Emelie Louise Bertin, 
geboren te jjfaastricht (Limburg) den 26 Maart 
1897, telefoniste, wonende te .Maastricht-, pro-
vincie Limburg ; • 

6°. Peter Leon1trd Derichs, geboren t.e 
Roedgen (Pruisen) den 6 Mei 1885, koopman, 
wonende te Roermond, provincie Limburg ; 

7°. Jankiel Schyje J erosolimslci, geboren te 
Wlotzlawsl, (Polen) den 8/20 December 1888, 
fabrikant, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholl.and ; 

8°. Carl Kicken, geboren te Alsdorf (Pruisen) 
den 18 Februa ri 1885, werkman, wonende te 
Aken (Pruisen) ; 

9°. Johann l\fatthiçts Kicken, geboren te 
Alsdor/ (Pruisen) den 4 November 1887, werk
man, wonende te Aken (Pruisen) ; 

10°. Johann Karl Gustav Kraja, geboren 
te Sacrau (Duitschland) den 5 November 1878, 
sergeant-majoor-geweermaker, wonende te M e
dan (Ned. 0. Ind.); 

11°. Richard Leopold Kupsch, geboren te 
Grünberg (Duitschland) den 17 Mei 1878, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

12°. Ellis Schlume Lewin, geboren te 
Friedrichstadt (I,etland) den 7 /20 September 1883 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

13°. Maria Josephina Albertina Alphonsa 
l\Ieddens, weduwe van Leopold Joseph Arthur 
;Hubert Le Cat, geboren te Amsterdam (Noord
holland) den 30 Maart 1891, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

14°. Georg August assuth, geboren te 
Fuchsberg (Pruisen) den 14 Juni 1890, politie
opziener der l ste klasse bij de Algemeene Politie 
in Nederlandsch-Jndië, wonende te Kebajoran 
(Ned. 0. Ind.); 

15°. Johannes Adrianus Cornelis van Rom
pu, geboren te Terneuzen (Zeeland) den 4 Juni 

1881, koopman, wonende te Terneuzen, pro
vincie Z eeland ; 

16°. Mayer Satz, geboren te Dy,ww (Polen) 
den 12 Mei 1861, kleermaker, wonende te 
's-Gravenhuge, provincie Zuidholland; 

17°. Selig Schulster, i!eboren te Bukaczowce 
(Polen) den 8 Februari 1864, coupeur, wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland: 

18°. M'.tria Barbara Winteraken, geboren te 
Windberg (Pruisen) den 3 Juni 1884, zonder 
beroep, wonende te Waldhausen bij jjf_ Gladbach 
(Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van a r t . 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decembe-r 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. w·erner Ludwig Paul K arl von Lübbe
Christoph, geboren te Berlijn !Pruisen) den 
12 December 1904, volontair, wonende te 
Zaandam, provincie Noordholland; 

2°. Wilhelm Johannes Mg,x Josef Schmid, 
geboren te Neuenahr (Pruisen) den 24 Juni 
1904, handelsvertegenwoordiger, wonende te 
Schiedam, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaa lde bij 
a rtikel 6 van de 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), wordt bij deze de hoedanigheid van 

· Nederlander verleend aan: 
1°. .Jesaij "1 Kruskal, geboren te Amsterdam 

(Noordholland ) den 8 J anuari 1902, reiziger, 
verblijvende te Amersfoort, pro,;rincie Utrecht ; 

2°. Glike Krnskal, geboren te. Amsterdam 
(Noordholland) den 31 Maart 1905, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

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 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De jjfinister van Justitie, J . DoNNER. 
(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 jjfei 1927. WET, houdende naturalisatie 
van H. Brix en 19 anderen. S. 149. 

Wu WILHELM! A, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wjj in overweging genomen hebben, 

da t Heinrich Bri.,c en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat den in artikel 2 ge
noemden persoon betreft voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het I ederlanderschap 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 Nederland<'r 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. H einrich Brix, geboren te Tschenkowitz 

(1'sjecho Slowakije) den 15 Juni 1873, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhollarul ; 
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2°. Fredericus Robertus Cocu, geboren te 
Antwerpen (Be/,gië) den 7 Juli 1 73, kantoor
bediende, wonende te Antwerpen (België) ; 

3°. Carl Elias, geboren te Ha1nburg (Duitsch
land) den 8 Apri l 1882, waterklerk, wonende 
te Altona I Duitsr,hland) ; 

4°. Paul Emil H ermann Evers, geboren te 
Hamburg (Duitsclûand) den 5 September 1894, 
koopman, wonende t e Rotterdam, provin·cie 
Zuidholland ; 

5°. .Jakob Ginsberg, geboren te Lodz (Polen) 
den 1/13 Februari 1886, boekhandelaar, wo
nende te L eiden, provincie Zuidholland ; 

6°. Charles Gros~, geboren te Tarnapol 
(Polen) den 23 Maart 1862, zonder beroep, 
verblijvende te JJfe:-cico-City (JJ1exicn); 

7°. Conrad Gruijters, geboren te (Jre/rath 
(Pruisen) den 10 Maart 1881, zonder beroep, 
wonende te JJf. Gladbach (Pruisen); 

8°. Johann J ansen, geboren te Schottheide, 
gemeente Cranenburg (Pruisen) den 8 Sept,ember 
1878, machinist, wonende te Duisbury (Prui 
sen); 

9°, Gerhard H einrich Lutt ikhui~,. geboren 
te Epe (Pruisen) den 7 October 1890, fabrieks
arbeider, wonende te Gronau (Pruisen) ; 

10°. Diedrich Man, geboren te Ochtrup 
(Pruisen) den 3 September 1889, schilder, 
wonende te Gronau (Pruisen) : 

11°. Eljukem Bryje Monderer, geboren te 
Szczurowa (Polen) den 23 December 1876, 
poelier, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

12°. Abram Ptasznik, geboren te Chmielnik 
(Polen) den 24 April/2 Mei 1 64, sigaretten
fabrikant, wonende te Amsterdam, provin.cie 
Noordholland; 

13. Johann Schicht, geboren te Auszig 
(Tsjecho Slowakije) den 12 Juni 1890, koopman, 
wonende te Am"çterclam, provincie Noordholland; 

14°. Robert Raphael Mori tz Sobernheim, 
geboren te Berlijn (Pruisen) den 4 Mei 1894, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland ; 

15°. H ans Ludwig Friedrich Stebens, gebo
ren te Greven (Duitschlancl) den 26 April 1880, 
tandarts, wonende te Velp, gemeente Rheden, 
provincie Gelderland·; 

16°. Carl Friedrich Emiel Rtiel, geboren te 
Antwerpen (Belgiè) den 2 Februari 1887, secre
tari~ der haven Tandiong Priolc, wonende te 
Weltevreden (Ned. 0. Incl.) ; 

17°. Mihaly Vajda. geboren te Budapest 
(Hongarije) den 14Mei 1891, journa list, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordlwlland; . 

18°. Erika Ulrike Marie Bertha Wachendorff;, 
geboren te Dresden (Saksen) den 20 Mei 1903, 
<lirectrice "Ons Huis", wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland: 

19°. Johann H einrich Winkeljoan, geboren 
t e Weese (Pruisen ) den 19 Juli 1857, manufac
turier, wonende t e Oudewetering, gemeente 
Alkemade, provincie Z1.1.idhnlland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. , van a rt. 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 
Gerrit Lahman, geboren te Emmen (Drenthe) 
den 27 Januari 1896, soldaat bij de politie-

troepen, wonende te Deventer, provincie Over
ijssel. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer afüondiging. 

La~ten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, ,J. D0NNER. 
( Uitgeg, 25 Mei l!l27.) 

13 JJlei 1927. WET, houdende naturalisatie 
van M:, Abraham en 20 anderen. S. 150_ 

WT.J WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wïj in overweging genomen hebben, 

dat. J\faximi lian Abraham en 20 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging van de bew:jjsstukken, 
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 R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

word t bij deze verl eend aan : 
1°. Maximilian Abraham, geboren te Ben

dori (Pruisen) den 17 Maart 1879, commission
nair in buitenlandsche wissels, wonende te 
AmstP.rdam, provincie Noordhollawl; 

2°. F.duard Johann Berner, geboren t e. 
Schatfhausen (Zwitserland) don 22 April 1895, 
stuurman, wonende te IJ sselmonde, provincie 
Zui'.dlwllancl ; 

3°. Vreedenriik Wal ter Dekkers, geboren te · 
Con.stantinopel (Turkije) den 23 ,Juli 1894, 
kantoorbediende, wonende te Constantinopel 
(Turkije); 

4°. Zelik Dimant., geboren te Pskow (Rus
land) den 8,'20 Februari 1885, bankwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

5°. Heinrich Joseph H ennen, geboren te 
Gei'.lenkirchen (Pruisen) den 18 November 1885, 
landbouwer, wonende te Niederheid bij Geilen
kirchen (Pruisen ) ; 

6°. J ean Albert Herre], geboren te St. Jans 
JJfolenheek (B elgië) den 19 Augustus 1898. tee
kenaar, wonende t e Arnhem, provincie Gelder-
land; · 

7°. Maria Emma H irsbrunner, weduwe van · 
Andries Geurts, geboren te Bern (Zwit. erland) 
den 21 J anuari 1858, handelaarster in antiek, 
wonende te Genève (Zwitserland) ; 

8°. R emi Joseph Hubert K essener, geboren 
te Groningen (Groningen) den 17 Maar t 1896, 
handel~reiziger, wonende te Groningen, provin
cie Groningen ; 

9°. Willem van Laak, geboren te Antwerpen 
(België) den 14 November 1885, schipper, wo
nende te Heumen, provincie Gelderland ; 

10°. Manuel Lachowitsky, geboren te Niko
laief (Rusland) den 3/15 Mei 1899, r eiziger, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

ll ~. Ludwig Lion, geboren te Mannheim 
(Duitschland) den 19 Augustus 1897, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provinJie 
Noordholland; 

12°. Salomon Leib Monossohn, geboren te 
Petrograd (Rusland) den 19 September/3 October 
1884, koopman, wonende t,e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 
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13°. Jacob Ochsner (SpikulitzPr), geboren 
te Zloczow (Po/,n) den 10 December 1877, koop
man, wonende t e Am.sterdam, provincie Noord
holland ; 

14°. Dettmer F riedrich Alfred Osmers, ge
boren te Hamb1irg (Duit8chland) den 21 Augustus 
188S, reiziger, wonende t e T eteringen , provincie 
Noordbrabant; 

15°. Kori P etalo, geboren t e Storkholm 
(Zweden) den 12 M<tart 1879, stoelenmatter en 
koopman, wonende t e 's -Gravenhage, provincie 
Z uidholland : 

16°. Schepsel R <tpaport , geboren te Tarnow 
(Polen) den 3 Maart 1876, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. Salomon Vell eman, geboren t e Ant
werpen (België) den 26 October 1877, koopman 
in diamant, wonende te Antwerpen (Belgii! ); 

18°. J ohann Waringa, geboren t e Düsseldorf 
(Pruisen) den 7 September 1890, koopman, 
wonende te Heidelberg (Duitschland) ; 

19°. llermann Wijo ands, geboren t e Breijell 
(Pruisen) den 27 October 1878, metselaa r, · 
wonende t e Breijell (Pruisen). 

2. Met uitbreiding va n het bepaalde bij 
a r t ikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, Jaat stelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955 ), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Peter Petalo, geboren t e St. Petersburg 
(Rusland) den 25 J anuari 1901, koopman, 
wonende te ' s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

2°. Joseph Petalo, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 25 Mei 1904, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidlwlland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 25 M ei 1927.) 

13 M ei 1927. WET, houdende, naturalisatie 
van E . ll. Baum en 19 anderen. S. 151. 

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

da t Engelbert Hubert Baum en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging van de bewijsst,ukken, 
bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (S taatsblad n°. 
955); 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Engelbert Hubert Baum, geboren t e 

M . Gladbach (Pruisen) den 23 Mei 1886, ba rbier, 
wonende t e Deventer, provincie Overijssel ; 

2°. Samuel Bock, geboren te Abtsdorf 
(Tsiedw Slowak~je) den 11 .Juli 1873, koopman, 
wonende t e Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

3°. Leo Butwies, geboren t e Frank/ort 
a lJ,fain (Pruisen) den 7 December J 893, procu
ratiehouder, wonende t e Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

4°. Maria ,Johanna Fran ziska Hubert ina 

K amilla Cassalette, gescheiden echtgenoote van 
Franz lieinrich Conradin Startz, geboren te 
Aken (Pruisen) den 27 Augustus 1878, zonder 
beroep, wonende t.e Hulsberg, provincie L im
burg; 

5°. Leo Adolph Charlier, geboren t e K euien
Kalk (Pruisen) den 14 December 1878, handels
vertegenwoordiger, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

6°. R ené Bernard Dosse, geboren te Ant
werpen (België) den 19 December 1901 , procura
t iehouder, wonende te A,nsterdam, provincie 
N oordholland ; 

7°. Lisette Dorothea Christiane Engel, 
weduwe van Ant.honie van Stratum, geboren 
t.e Neukäterhagen (Duitschlarul) den 8 April 
1880, arbeidster, wonende t e Altona (Duitsch
land); 

8°. E zryel Fuchs, geboren te Krakau (Polen) 
den 19 September 1885, koopman in diamant, 
wonende te' s-Granenhage, provincie Zuidholland; 

9°. Guillaume Pierre Jean Corneille van den 
H euvel, geboren t e Brussel (België) den 6 Juli 
1868, handelaar in granen, wonende te Cup pellen 
(België ) ; 

10°. Daniel K erner, geboren t e Debica 
(Polen) den 20 Juli 1893, koopman, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

11°. Albert Kluitmann, geboren te Nieder
Elten (Pruisen) den 9 Juli 1871 , fabrieksarbeider, 
wonende te Borghees bij Emmerik (Pruisen) ; 

12°. Gerhard Bernhard Koster, geboren t e 
Brienen (Pruisen) den 12 Juli 1888, fab riek~
a rbeider, wonende te R indern bij Klee f (Prui 
sen); 

13°. Nicolas Oholonsky , geboren t e Moskou 
(R-u.8land ) den 13/25 Juni 1891, ambtenaar bij 
den dien st der Staat sspoor- en Tramwegen, 
wonende te B andoena (Ned. O. l nd. ) ; 

14°. K aspa r R eumkens, geboren te Aken 
(Pruisen) den 21 September 1889, kleerma ker, 
wonende t e Aken (Pruisen); 

15°. Ernst Carl' Friedrich SasR, geboren te 
Stralsurul (Pruisen) den 23 Mei 1885, koopman, 
wonende t e Dordrecht, provincie Zuidholland ; 

16°. Emilie Marie Schmidt, weduwe van 
Antoine Donat Ardisson, eerder weduwe van 
Adriaan E scha uzier , geboren te S oerabaia (N ed. 
0. Ind.) den 10 October 1867, zonder beroep, 
wonende te Golfe J uan (Frankrij lc) ; 

17°. Eduard Tant ner, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland ) den 16 April 1904, marhinist
bankwerkn, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

18°. Geer t Weersing, geboren t e Bremersdorp 
(Zuid-Afrika ) den 2 October 1893, magazijn 
bediende, wonende te R e,cklinghausen (Pruisen ); 

19°. Hubertus Wilhelmus ]j'ranzisku.s Wes
t erveld, geboren te B ochoU (Pruisen) den 6 
Oct ober 1892, mijnwerker, wonende t e Dins
laken-Lohherg (Prui.sen) ; 

20°. Moses Moritz W ollmann, geboren te 
Breslau (Pruisen ) den 17 April 1869, correspon
dent, wonende te A,n8terdam, provin<'ie N oord
holland. 

2. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag n :1 dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WJLHELMJNA. 

De Min,:ster van Justit,:e, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 25 M ei 1927.) 
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13 Mei 1927. WET, houdende naturalisatie 
van J. M. M. Beaujean en l anderen. s.· 152_ 

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

da t Josef Maria Mathias Beaujean en 18 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in a rt. 3 rl er wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staat"blad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. J osef Maria Mathias Beauj ean, geboren 

te Aken (Pruisen) den 26 J anuari 1892, electri
cien, wonende te Brunssum, provin,,ie Limburg ; 

2°. Eberhard August van Buiren, geboren 
te Rotterdam (Ziiidholland) den 29 Maart 1899, 
bedrijfsleider, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

3°. Otto Coerper, geboren te Durlweiler 
(Prui•en) den 7 October 1891, tijdelijk commis
saris van politie der 2de klasse, wonende t e 
Weltevreden (Ned. I ndië); 

4°. Friedrich Wilhelm Diehl, geboren t e 
Frank/ort a/Main (Pruisen) den 9 Februari 
1888, koopman, wonende te Semarang (Ned. 
Indië ); 

5°. Rogerus J oannes Josephus van den 
Dries, geboren te Antwerpen (België) den 16 
Februari 1891, makelaar in granen, wonende 
te Borgerhout (België) ; 

6°. Maria Flora Goldberg, geboren te Am
.,terdam (Noordholland) den 4 J anuari 1894, 
zonder beroep, verblijvende te Napels (Italië); 

7°. F ran çois H enri Guillaume Rhebisch 
Grimm, geboren te Antwerpen (Belr,ië) den 
28 Maart 1897, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

8°. Klaas K laassen, geboren te B oen (Prui
sen) den 28 October 1879, timmerman en aan 
nemer, wonende te B ellingwolde, provincie 
(}roninaen ; 

9°. R endrik Anthonv Kramers, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 17 December 1894, 
hoogleeraar, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

10°. Dorothée Fernande K ranz, 11:eboren te 
Saint-Gilles (Belqfr) den 25 September 1884, 
onderwijzeres, wonende te L eiden., provincie 
Ziiidlwlland ; 

11°. Johan Jo eph Alois Neumann, geboren 
te K erkrade (Limburg) den 4 Mei 1902, kantoor
bediende, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg; 

12°. ,Johann R einerus P ackbier, geboren te 
Alsdorf (Pruisen) den 28 December 1867, land
bouwer, wonende te K inzweiler-Eschweiler 
(Pruisen); 

13°. Abraham Preijer, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 7 Augustus 1862, zonder 
beroep, wonende te Versailles (Frankrijk); 

14°. Wolf Selig Schupf, geboren te Rozwa
dow (Polen) den 25 October 1899, handelsagent, 
wonende te 's.(}ravenhage, provincie Ziiidhol
land · 

15~. J acob Schwarz. geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 26 Januari 1875, zonder beroep. 
wonende te A 1nsterrlam, provincie N oordholland ; 

J6o. Johann J oseph Schweigmann, geboren 
te Hopsten (Prui.~en) den 14 Mei 1893, koopman, 
wonende te L eeuwarden, provincie Frieslanrl ; 

170_ Dirk Willem Thon, geboren te Deventer 
(Overijssel ) den l Mei 1904, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland ; 

18°. Edouard Charles Trautwein, geboren 
te Fribourg (Zwitserland) den 9 November 1896, 
bank beambte, wonende t e Am8terdam, provincie 
Noordholland; 

19°. Johann Wijnands, geboren te Breijell 
(Pruisen ) den 20 J u li 1876, arbeider, wonende te 
Bracht (Pruisen). 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pa leize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Justitie, J. D oNNER. 
( Uitgeg. 25 M ei 1927.) 

13 .Mei 1927. WET, houdende natura lisatie 
van B. Arntzen en 19 anderen . S. 153. 

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

dat Bernhard Arntzen en 19 andei;en aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in art. 3 derwet van 12-December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderscha)? en het 
ingezeten chap, laatstelijk gewijzigd b1J de wet 
van 31 December 1920 (St<tatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Bernhard Arntzen, geboren te (}roin, 

gemeente Haldern (Pruisen) den 9 October 1881, 
sigaren maker, wonende te Altona (Duitschland) ; 

2°. K arl Zadok Blum, geboren te Frank
/ort af.Main (Pruisen) den 4 April 1875, koop
man, wonen de te Hilversum, provineie Noord
holland ; 

3°. liubert Carl Johann Maria Brück, ge
boren te Dilsseldor/ (Pruisen) den 12 Augustus 
1891, bou.wku.ndige, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland ; 

4°. liubert Joseph Brül•, geboren te Forst, 
gemeente Aken (Pruisen), den 20 April 1886, 
handelaar, wonende te E ilendor/ (Pruisen) ; 

5°. Edwin Carlebach, geboren te Frank/ort 
af.Main (Pruisen) den 7 September 1882, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

6°. M'l.rtin .Tohann D uden. geboren te Esens 
(Pruisen) den 18 Maart 1896, t andenmaker, 
wonende te 's -(}ravenhage, provincie Ziiidhol
land · 

7°.' Marku.s Grier, geboren te Kanczuaa 
(Polen) den 9 Augustus 1894, koopman, wonende 
te Am-~terdam, ;provincie Noordholland; 

8°. Osias Gner, geboren te Kanczuga (Polen) 
den 29 December 1 96, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. M'l-ria Ernestine R ähner, weduwe van 
Theodor Coulen, geboren te Neuwerk (Pruisen) 
den 17 April 1859, zonder beroep, wonende te 
Neuwerk-Neersbroich (Pruisen); 

10°. R obert Rolzer, geboren te Znaim 
(Tsjecho Slowakije) den 29 J anuari 1889, koop
man, wonende te Batavia (Ned. 0. I nd.) ; 
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ll0. Rosalie Elisabeth Louise llühn, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 18 Juli 
1893, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

12°. Friedrich Joseph Norbert Leus, ge
boren te M. Gladbach (Pruisen) den 8 Mei 1886, 
werkman, wonende te Haaren (Pruisen); 

13. Margareta faabella Angela Pillc, geboren 
te Gent (België) den 14 Mei 1881, winkeljuffrouw, 
wonende te Gent (België) ; 

14.° Carl H einrich Gustav Riedel. geboren 
te Ingramsdorf (Duit.schland) den 23 April 1866, 
arbeider, wonende te Amersfoort., provincie 
Utrecht · 

15°. 'Iwan Josef Schachowsky, geboren te 
Slovetchina (Rusland) den 9/22 April 1892, 
klerk, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland ; 

16°. llans Georg Adalbert Josef Steingröwer, 
geboren te Minden (Duitschland) den 21 No
vember 1891, procuratiehouder, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. llubert Jozef '~' erker, geboren te Vaals 
(Limburg) den 24 December 1898, kantoor
bediende, wonende te Vaals, provincie Lim
burg; 

18°. Josephine Wünning, wedt<we van Niko
lans J osef ,Heiligers, geboren te Schonneheck 
(Pruisen) den 20 J anuari 1890, verkoopster, 
wonende te Hamburg (Duitschland); 

19°. Johanna Bella Zellermaijer, geboren te 
Essen (Pruisen) den 7 Juni 1898,verpleegster, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

20°. Friedrich Wilhelm Asmund Ze~chke, 
geboren te (luben (Pruisen) den 26 October 1859, 
zonder beroep, wonen.de te '.s-Gravenhage, pro
vincie Zuidlwlland. 

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 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister vnn Ju çtitie, ,T. DoNNER. 
(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 J,fci 1927. WB·r, houdenn e naturalisatie 
van A. M. Adler en 19 anderen. S. 154. 

Wr.J WILHELMINA, F.Nz ... doen t e weten : 
Alzoo Wjj in overweging genomen hebben, 

dat Alexander Moritz Adler en. 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging v1in de bewij sstnkken, 
bedoeld in 1irt. 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 R 1iad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend 1ian : 
1°. Alexander Moritz, Adler, geboren te 

Braila (Rumenie) den 13 /25 Mei 1892, procuratie
houder, wonende te 's-Oravenhage, provincie 
Z1iidholland ; 

2°. Wilhelm lleinrich Branden burg, geboren 
t e Wesel (Pruisen) den 14 Juni 1899, kantoor
bediende, wonende t,e Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

3°. Wolf Cohen, geboren te Altona (Duiisch-

land) den 22 Mei 1876, koopman, wonende te 
Hamburg (Duilschland); 

4°. Paul Frank, geboren te Berlijn (Pruisen) 
den l J anuari 1890, koopman, won ende te 
's-Oravenhar,e , provincie Zuidholland ; 

5°. J,fottel (1lfarcus) Friedmann, geboren te 
Radautz (Rumeniè ) den 6 Juli 1894, koopman, 
wonende te 's-Orai·enhage, provincie Zi1idhol
la'nd · 

6°.' Robe(t, Fuldaner, geboren te Dinslaken 
(Pruisen) den 16 Maa rt 1884, bedrijfsleider, 
wonend e te Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Hersz Josek (Hersch Josef) Gersztyno
wicz (Gerschtanowitz), geboren te Lodt (Polen) 
den 16/28 November 1887, bioscoopexploitant, 
wonende te ~tterdam, provincie Zuidholland ; 

8°. Richar!l Guido Gündel, geboren te 
Breitenbrunn (Saksen) den 28 October 1884, 
koopman, wonende t e Dordrecht, provincie 
Zu.idholland ; 

9°. Franz Paul Friedrich Hausbrand, ge
boren te Halle a/8aale (Pruisen) den l Juni 
1900, student , wonende te Blaricum, provincie 
N oordhollaru.l ; 

10°. Mr. Abel J acob Herzberg, geboren te 
A m-~terdam ( N oordholland) den 17 Septem her 
1893, advocaat en procureur, wonende te Am-
8terd.am, provincie Noordlwlland; 

ll0. J ohann August Heijerma,nn, geboren 
te Lobberich (Pruisen) den 4 November l 876, 
schrijnwerker, wonende te K eulen (Pruisen); 

12°. Eduard Irmer, geboren te Dittmans
dorff (Pmisen) den 9 September 1889, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhl)lland; 

13°. Georg Otto Bernh1irci Kamieth, geboren 
te Maaqdenlnir~ (Duitschland) den 18 Augustus 
1897, boekhottder, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

14°. Maria Magdaleaa. Kerkhof!, weduwe 
van Hubert Gerard Mar tin Savelshergh, iteboren 
te Aken (Pruisen) den 5 Jnli 1868, zonder beroep, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

15°. Johann Joseph Lemmens, geboren te 
Kronhorn (Ru.sla1ul) den 24 November/6 Decem
ber 1861, zonder beroep, wonende te· Eilendorf 
(Pruisen); 

16°. Ernst Hans Maahs, geboren te Wustrow 
(Duitschland) den 18 Februari 189ii, waarne
mend loods der l ste klasse bij den loodsdienst, 
wonende te Soerabaia (Ned. 0. Ind.); 

17°. I sidor Münzer, geboren te Brünn 
(Tsiecho S/,owakije) den 7 September 1883, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland : 

180. Johann Joseph Niessen, geboren te 
Dürwiss (Pruisen ) den 7 Maart 1894, werkman, 
wonende te Bohl bij Eschweiler (Prui.,en) ; 

l!'.1°. Cha im Schmeidler, geboren te Neu 
Sandez (Polen) den 15 Januari 1886, drnman~
handelaar, wonende t e Amsterdam, provmcie 
Noordholland: 

20°. Eli8abeth Huberta Versteeg, geboren te 
K eulen (Pruisen) den 9 Januari 1894, verkoop
ster, wonende te K eulen (Pruisen). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Last en en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De ~~finister van J ustitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 25 JJ1ei 1927.) 



301 13 MEI (S.155-156) 1927 

13 Mei 1927. WET, houdende wijziging van 
de artikelen 2 en 4 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. S. 155. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1926/1927 n°. 170 1- 7. 
Hand. id. 1926/1927, bladz. 1685. 
Hand. 18 Kamer 1926/1927, bladz. 651-652, 

729, 820. · 

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

dat het wenschelijk is artikel 2 alsmede artikel 4 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering te wijzigen ; 

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

Eenig artikel. 

In het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen : 
,,In~eval de deurwaarder noch den gedaagde, 

noch iemand van diens huisgenooten aan zijne 
woonplaats vindt, zal hij het afschrift terstond 
ter hand stellen aan het hoofd van het plaatselijk 
bestuur of een door dezen aangewezen ambte
naar, die het oorspronkelijke stuk kosteloos 
met "gezien" zal moeten teekenen ; het h,oofd 
van het plaatselijk bestuur zal het afschrift, 
zoo mogelijk, aan den gedaagde moeten doen 
toek~men, zonder dat van dit laatste echter 
in regten zal behoeven te blijken. Onder het 
hoofd van het plaatselijk bestuur is begrepen 
degeen die hem vervangt." 

II. In artikel 4, onder 7°., derde lid, wordt 
,,de regtbank" vervangen door "de regter". 

III. Aan het slot van n°. 7 van artikel 4 
wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende : 

"Indien het exploit betreft eene zaak, welke 
voor den kantonregter moet dienen of dient, 
zal het tweede afschrift worden overgegeven 
aàn het hoofd van het plaatselijk bestuur of 
den door dezen aangewezen ambtenaar, die het 
oorspronkelijke stuk kosteloos met "gezien" 
zal teekenen. Het hoofd van het plaatselijk 
bestuur moet het afschrift doen toekomen aan 
den ambtenaar van het openbaar ministerie bij 
de regtbank, binnen welker regtsgebied het 
kantongeregt is gevestigd. Onder het hoofd van 
het plaatselijk bestuur is begrepen degeen die 
hem vervangt." 

IV. In artikel 4, onder 8°., wordt het 
laatste lid gelezen : 

"Indien het exploit betreft eene zaak, welke 
voor den kantonregter moet dienen of dient, 
zal het afschrift worden overgegeven aan het 
hoofd van het plaatselijk bestuur of den door 
dezen aangewezen ambtenaar, die het oorspron
kelijke stuk kosteloos met "gezien" zal teekenen_ 
Het hoofd van het plaatselijk bestuur moet het 
afschrift doen toekomen aan den ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij de regtbank, 
binnen welker regtsgebied het kantongeregt 
gevestigd is, welke ambtenaar daarmede zal 
handelen als in 'het eerste lid is omschreven. 
Onder het hoofd van het plaatselijk bestuur is 
begrepen degeen die hem vervangt." 

V. In artikel 4. onder 9°., eerste lid, wordt, 
de zinsnede' ,,of aan dengene, die hem vervangt, 
invoege als in artikel 2 van dit wetboek is 
voorgeschreven" vervangen door "dengene die 
hem vervangt of den aangewezen ambtenaar, 

in voege als in artikel 2 is voorgeschreven". 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van J11,stitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 Mei 1927. WET, houdende wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht en van de 
Uitleveringswet in verband met de Ver
dragen ter bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen en ter beteugeling 
van de verspreiding van en den handel 
in ontuchtige uitgaven. S. 156. 

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

dat het in verband met het op 30 September 
1921 op het Secretariaat-Generaal van den 
Volkenbond neergelegd Verdrag ter bestrijding 
van den handel in vrouwen en kinderen, zoo
mede het op 12 September 1923 vanwege Ons 
onderteekende Verdrag ter beteugeling van de 
verspreiding van en den handel in ontuchtige 
uitgaven, noodig is het Wetboek van Strafrecht 
op enkele punten te wijzigen en de wet van 
6 April 1875 (Staatsblad n°. 66) tot regeling der 
algemeene voorwaarden op welke, ten aanzien 
van de uitlevering van vreemdelingen, ver
dragen met vreemde Mogendheden kunnen 
worden gesloten, laatstelijk gewjjzigd bij de 
wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 243), aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 240, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafrecht wordt gelezen : 
"Hij die eenig geschrift waarvan hij den 

inhoud kent of eenige hem bekende afbeelding 
of voorwerp, aanstootehjk voor de eerbaarheid, 
hetzij verspreidt, openlijk ten toon stelt of 
aanslaat, hetzij om verspreid, openljjk tentoon
gesteld of aangeslagen te worden vervaardigt, 
invoert, doorvoert, uitvoert of in voorraad 
heeft, hetzij openlijk, of door verspreiding van 
eenig geschrift ongevraagd, aanbiedt of als 
verkr~jgbaar aanw:jst, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste drie duizend gulden." 

Artikel 240, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafrecht wordt gelezen: 

"Hij die ecnig geschrift, eenige afbeelding of 
eenig voorwerp, aanstootelijk voor de eerbaar
heid het.zij verspreidt, openlijk ten toon stelt 
of aanslaat, hetzij om verspreid, opeulijk ten
toongesteld of aangeslagen te worden invoert, 
doorvoert, uitvoer:t of in voorraad heeft, hetzij 
opeulijk, of door verspreiding van eenig ge
schrift ongevraagd aanbiedt, of als verkrijgbaar 
aanwijst, wordt, indien hij ernstige reden heeft 
om te vermoeden dat het geschrift, de afbeel
ding of het voorwerp aanstootelijk voor de 
eerbaarheid is, gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie duizend gulden." 

In artikel 240, derde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht wordt in plaats van "het mis
drijf" gelezen : 

,,het misdrijf omschreven in het eerste lid". 
Na artikel 24-0bis van het Wetboek van Straf

recht wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende als volgt : 
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,,Art. 240ter. Indien de schuldige een der . 
in de art.ikelen 240 en 240bis omschreven mis
drijven in zijn beroep begaat en er tijdens het 
plegen van het misdrijf nog geen twee jaren 
zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordee
ling wegens een dier misdrijven te zijnen op
zichte onherroepelijk is geworden, kan hij van 
de uitoefening van dat beroep worden ontzet." 

Artikel 250ter van het Wetboek van Straf
r echt wordt gelezen : 

"Vrouwenhandel en handel in minderjarigen 
van het mannelijk geslacht wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren ." 

Art. II. In artikel 2 van de wet van 6 April 
1875, Staatsblad n°. 66, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 23 Juni 1925, Staatsblad n°. 243, 
wordt n°. 6 gelezen als volgt : 

,,60. verkrachting;" 
en wordt n°. 7 gelezen : 
"7°. een der misdrijven tegen de zeden 

strafbaar gesteld bij de artt. 243 tot en met 
247, 248bis, 249, 250 en 250ter van het Wetboek 
van Strafrecht;" 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie., J. DoNNER. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 Mei 1927. WET tot wijziging der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 157. 

Zie Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926 n°. 284, 
1-4; 1926/1927 n°. 61 1- 7. · 

Hand. "id. 1926/1927 bladz. 1738- 1761. 
Hand. l • Kamer 1926/1927 blàdz. 576, 650, 

726, 829. 
Wu WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken het bedrag, 
genoemd in artikel 106, eerste lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, te verhoogen 
en de redactie van dat artikel te verduidelijken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 106 van voormelde wet 

wordt als volgt gelezen : 
"l. De administratiekosten, welke door de 

Bank en de Raden van Arbeid en den Verze
keringsraad worden gemaakt voor werkzaam
heden, welke uitsluitend ten behoeve van de 
uitvoering der bij deze wet geregelde verze
kering door Bedrijfsvereenigingen geschieden, 
alsmede voor werkzaamheden, welke geschieden 
zoowel t en behoeve van de uitvoering der 
verzekering door de Bank en de Raden van 
Arbeid en den Verzekeringsraad, als ten 
behoeve van de uitvoering der verzekering door • 
Bedrijfsvereenigingen, komen tot ten hoogste 
een bedrag van negentig duizend gulden over 
een boekjaar ten laste van de Bedrijfsvereeni
gingen. 

2. De wijze, waarop de in het eerste lid 
bedoelde kosten worden vastgesteld of begroot, 
de wijze, waarop de vastgestelde of begroote 
kosten over het Landbouwongevallenfonds en de 
Bedrijfsvereenigingen worden omgeslagen, als
mede de wijze, waarop door de Bedrijfsver
eenigingen haar aandeel aan de Bank wordt 
betaald, wordt door Ons geregeld, den Raad 

van Toezicht bedoeld in art. 32 dezer wet 
gehoord.". 

Art. II. Onder hoofdstuk XIV der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt na 
artikel 106 ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende: 

"Art. l06bis. Door Ons wordt vastgesteld 
het deel der in het eerste lid van het voorgaand 
artikel bedoelde kosten, dat als invoerings
kosten kan worden beschouwd. H et aldus 
vastgestelde bedrag wordt in den vorm van 
een tienjarige annuïteit door den Staat aan de 
Bank vergoed.". 

Art. III. Deze wet wordt geacht te zijn in 
werking getreden op 1 November 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEM.A.KER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 Mei 1927. W ET tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. S. 158. 

13 Mei 1927. WET tot opheffing van privaat
recbteljike belemmeringen. S. 159. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924 n°. 30 41-5; 
1924/1925 n°. 75 1 ; 1926/1927 n°. 49 1-6. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 1462-1466, 
1468-1485. 

Hand. l " Kamer 1926/1927 bladz. 240-243, 
647, 726, 825-827. 

WIJ WILHELMINA, EN·7. ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er noodzakelijkheid bestaat, de mogelijkheid 
te openen, op meer eenvoudi~e wijze dan thans 
kan geschieden, de bele=enngen op te heffen, 
welke door hen, die ten aanzien van onroerende 
goederen eenig recht kunnen doen gelden, aan 
de totstandkoming en de instandhouding van 
werken, in het, openbaar belang bevolen of 
ondernomen, in den weg wordPn gelegd : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wanneer ten behoeve van openbare 

werken: 
die door het Rijk, door eene provincie of 

ingevolge het reglement voor de instelling door 
een waterschap, veenschap of veenpolder 
worden of zijn ondernomen, 

die door Ons of door een provinciaal bestuur 
krachtens de wet zijn bevolen, 

die door een waterschap, veenschap of veen
polder anders dan ingevolge het reglement 
voor de instelling of dooreene gemeente worden 
of zijn ondernomen of z1Jn bevolen terw1J I het 
openbaar belang door Ons of van Onzentwege 
is erkend, 

die ingevolge eene door het op~n:baar gezag 
verleende concessie worden of ZIJn tot stand 
gebracht, terwijl het openbaar belang door Ons 
of van Onzentwege is erkend, of 

van welke het algemeen nut uitdrukkelijk 
bij de wet is erkend, 

een werk noodig is, waarvoor duurzaam of 
tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van 
onroerende goederen, kan ieder, die eenig recht 
heeft ten aanzien van die goederen, behoudens 
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r echt op schadevergoeding, worden verplicht 
te ged oogen, dat zoodanig werk wordt aange
legd en in stand gehouden, indien . naar het 
oordeel van Onzen Minist er van Waterst aat 
de belan$en van de rechthebbenden redelijker
wijs onteigening niet vorderen en in het gebr uik 
van de goederen niet meer belemmering wordt 
gebracht , dan redelij kerwijs voor den aanleg en 
de instandhouding van het werk noodig is. 

2. 1. I s met de rechthebbenden t en aan
zien van eenig onroerend goed geen overeen
stcmmjng verkregen, dan worden ten verzoeke 
van dengene, wien het werk aangaat, door den 
burgemeester der gemeen te, waarbinnen dat 
goed is gele~en, gedt1rende veert ien dagen ten 
gemeentehmze ter inzage gelegd : 

l e. eene beschrij ving van het gedeelte van 
het werk, waarvoor het gebruik van dat goed 
verlangd wordt; 

2e. eene dt1idelijke grondteekening van dat 
gedeelte van het werk . 

2. Van die nederlegging wordt door den 
burgem eester het zij in een in zijne gemeente 
verspreid wordend nieuwsblad. of, bij het 
ont breken daarvan , door aanplakking in het 
openbaar, vooraf mededeeling gedaan. Gelijk
tijdi~ daarmede wordt door den burgemeester 
schriftelijk kennis gegeven aan de rechthebben
den, die als zoodanig in de registers van het 
kadaster voorkomen , zoomede aan de overige 
r echthebbenden, voor zooveel deze of hun 
vertegenwoordigers aan den burgemee t er be
ken,d zijn en woonplaats binnen het Rijk hebben . 

3. De in het vori$e lid bedoelde mededee
lingen en kennisgevmgen vermelden t evens 
plaats, dag en uur van de in het volgende lid 

· bedoelde zitting. 
4. Na het einde van den in het eerste lid 

genoemden t ermijn wordt eene zitt ing gehot1den, 
waar bezwaren kunnen worden ingediend en 
overleg kan worden gepleegd met den verzoeker. 
Deze zit ting heeft plaat s t er secret arie van de 
gemeente, binnen welke het onroerend goed is 
gelegen, t en war e door Gedeputeerde Stat en 
eene ander e plaats of gemeente is aangewezen. 
De zitting wordt geleid door een lid van 
Gedeputeerde taten . door dat College aan 
gewezen, en bijgewoond door een lid van het 
dagelij ksch bestuur der gemeente, binnen wel.ke 
het onroerend goed is gelegen, door dat bestuur 
aangewezen. Van het ter zitting voorgevallene 
wordt t en overstaan van het lid van Gede
puteerde Staten een proces-verbaal opgemaakt, 
dat aan den verzoeker en de gehoorde personen 
t er mede-ondcr teekening wordt aangeboden . 

5. I s geen overeenstemming verkregen, dan 
kan eene verplicht ing, als bij a r t ikel l bedoeld, 
bij met redenen omkleede beslissing van Onzen 
Minister van Waterstaat, gehoord Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin het goed is 
gelegen , zoo noodig onder voorwaarden te 
stellen aan den verzoeker, worden opgelegd. 

3. 1. Ten verzoeke van dengene, wien het 
werk aangaat, kunnen recht hebbenden ten 
aanzien van on roerende goederen, waarvan 
krachtens overeenstemming of krachtens be
slissing, als in het voorgaande ar tikel bedoeld, 
wordt gebruik gemaakt, behoudens recht op 
schadevergoeding, worden verplicht te gedoogen, 
dat in het werk verandering wordt gebracht en 
dat het aldus veranderde werk in stand wordt 
gehouden, of ook, dat het werk naar een andere 

plaa ts van het onroerend goed wordt over 
gebracht en op die plaats in stand wordt ge
houden, indien naar het oordeel van Onzen 
Minister van Waterstaat hunne belangen rede
lijkerwijs onteigening niet vorderen en in het 
gebruik van de onroerende goederen niet meer 
belemmering wordt gebracht, dan redelijkerwijs 
voor de verandering of de overbrenging en voor 
de instandhouding van het werk noodig is. 

2. Ts m et de rechthebbenden omtrent de 
v erandering of de verplaats ing geen o vereen 
stemming verkregen , dan kan, nada t zjj in de 
gelegenheid zijn gesteld, hunne bez waren t e 
doen kennen, eene verplicht ing, als bedoeld bij 
het eerst e lid van di t a r t ikel, bij met redenen 
omkleede beslissing van Onzen Minister van 
Waterstaat, gehoord Gedeputeerde Stat en, zoo 
nood ig onder voqrwaarden te stellen aan den 
verzoeker, wordet1 opgelegd. 

4. 1. Afschrift van eene beslissing, als 
bedoeld in het. viifde lid van a rt ikel 2 of het 
tweede lid van a r t ikel 3, wordt toegezonden 
aan den burgemeester der gemeente, binnen 
welke het onroerend goed, waarop de beslissing 
bet rekking heeft , is gelegen . Dit afschrift wordt 
door den burgem·eester onverwijld t en ge
meentehuize t er inzage gelegd en daarvan 
wordt mededeeling en kennisgeving gedaan op 
de wijze, als bepaald in het tweede lid van 
art ikel 2. Binnen een maand, n adat het afschrift 
t er inzage is gelegd , kan ieder die eenig recht 
heeft t en aan zien van het onroerend goed, aan 
het Gerechtshof, binnen het gebied waarvan 
het gelegen is, vernietiging van de beslissing 
verzoeken op grond, dat daarbij t en onrechte is 
geoordeeld hetzij <la t de belangen van de .recht
hebbenden t en aanzien van dat goed redelijker
wijze onteigening niet vorderen hetzij dat in 
het gebruik van dat goed niet meer belemmering 
wordt gebracht dan redelijkerwijze voor den 
aanleg, de instandhouding, de verandering of 
de overbrenging va n het werk noodig is. 

2. H et met redenen omkleede verzoekschrift 
wordt ingediend door een proct1reur. H et wordt, 
binnen eene week na ontvangst , door den 
griffier van het H of gezonden aan Onzen Mi
nist er van Wat erstaat , cl.ie aan het H of een 
vertoogschrift kan overleggen, onder t erug
zending van het verzoekschrift en bijvoeging 
van een afschrift van het vertoogschrift. Het 
afschrift wordt door den griffier onverwijld aan 
den procureur gezonden. 

3. Indien hetzij in hPt verzoekschrift, hetzij 
in het vertoogschr ift, hetzij binnen een week 
na verzending van het afschrift van het laat ste, 
is verzocht de zaak mondeling te mogen t oe
lièhten of te doen toelich ten , of wel het H of 
mondelinge t oelicht ing n oodig acht , worden 
degeen , namens wien het verzoekschrift is in
gediend en Onze Minister va.n Waterstaat of de 
door dezen laatste in het vertoogschrift aan
gewezen persoon t ot dat einde door den griffier 
opgeroepen. 

4. H et H of kan , alvorens op het verzoek t e 
beschikken, zi~h door een of meer deskundigen 
doen voorlichten : het kan mede eene plaats 
opneming doen geschieden door een of meer 
zij ner leden, vergezeld van den griffier. De 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten der des
k undigen en hunne vacatiën worden door den. 
Voorzitter vastgesteld op den voet van het 
tarief van justit iekosten en salarissen in bur-
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gerlijke zaken . Deze kost en, alsmede die welke 
de gerrchtelijke plaat sopneming medebrengt, 
worden door den griffier bij voorschot voldaan. 
De griffier verhaalt de kost en, bii vernietiging 
van de beslissing van Onzen Minister van 
Waterstaat , op d engene, w:i en het werk aangaat 
en, bij bevestiging van de besli ing, op den~<"ne, 
namens wien h<" t verzo·ekschrift tot vernietiging 
is ingediend. De invordering geschiedt, zoo 
noodig, op de wijze als bij de wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad no. 182) t en aanzien van d e 
invordering van griffierechten is bepaald. 

5. De beschikking van het lfof wordt m et 
r edenen omkleed en in het openbaar uitgespro
ken. Daartegen staat geenerlci voorziening open. 

6. Z oola n g d e in h et eer s t e lid van dit 
a rtikel bedoelde t ermijn niet, is verstreken of 
op het verzoekschrift nog niet is beslist., mag, 
behalve in de gevallen, dat n aar het oordeel 
van Onzen Minist er van Waterstaat met de 
uitvoering niet kan worden gewacht, aan de 
beslissing van dien Minist er geenerlei gevolg 
worden gegeven. . 

7. Indien in de in het vorig lid bedoelde 
gevallen aan de beslissing van Onzen Minister 
van Waterstaat gevolg is gegeven voordat de 
m het eerste lid bedoelde t ermijn is verstreken 
of op het verzoekschrift is beslist, dan zal in het 
geval do beslissing van genoemden Minister 
door hot Hof wordt vernietigd, voor zooveel 
van het betrokken onroerend goed gebruik is 
gemaakt,, alles zooveel mogelijk in den vorigen 
staat worden t eruggebraeht, on verminderd het 
r echt op schadevergoeding van de recht hebben
den t en aanzien van dat goed. 

5. I. Onze Minister van Waterstaat kan 
op verzoek van rechthebbenden ten aan zien 
van onroerende goederen, waarvan krachtens 
overeenst emming of krachtens beslissing, a ls 
in de voorgaande artikelen bedoeld, is of wordt 
gebruik gemaakt, de verplaat sing van het wP-rk 
onder aan den verzoeker t e st ellen voorwaarden 
bevelen. 

2. Bepaald kan onder meer worden , dat tot 
verplaatsing niet zal behoeven te worden over
g egaan, dan nadat de daaruit voortvloeiende 
schade door dengene, op wiens verzoek de 
verplaat sing zoude geschieden, geheel of gedeel
telijk zal zijn vergoed of voor die vergoeding 
zekerheid zal zijn gesteld. Indien de verplaatsing 
d er werken zoude geschieden t en behoeve van 
de opricht ing van gebouwen of de uit voering 
van andere werken, kan ook worden bepaald, 
dat zekerheid zal moeten worden gegeven voor 
vergoeding van de schade, uit de verplaatsing 
voort vloeiende, voor het geval de gebouwen 
niet, of niet binnen den bij het bevel gestelden 
t e1·mijn, worden opgericht , of de werken niet, 
of niet binnen dien t ermijn, worden uitgevoerd. 

3. De in het ee rste lid bedoelde rechthebben
den zijn in hun verzoek niet-ontvanke]jjk : 

a. indien met hen omtrent, het gebruik 
hunner onroerende goederen eene regeling werd 
getroffen en zij zich het rech t om een zijdig die 
regeling te doen eindigen of te wijzigen , niet 
uitdn:ikkelijk of stilzwijgend hebben voor
behouden; 

b. indien het werk aanwezig is krachtens 
een op de betrokken onroerende goederen ge
vestigd zakelijk recht ; als zoodanig kan ook 
worden gevestigd een recht niet met name in 
het Burgerlijk Wetboek gen oemd. 

4. Indien het onder b bedoelde zakelijk recht 
is een r echt, niet met name in het, Burgerlijk 
Wetboek genoemd, zullen daarop de r egelen 
volgens dat wetboek omtrent het, r echt van 
op tal geldende, m et uitzondering van a rt ikel 
759, t weede lid, overeenkomstige t oepassing 
vinden. 

6. De beslissingen, bedoeld in het vijfde lid 
van ar t ikel 2 en het, tweede lid van artikel 3 
zijn, met inachtneming van de ingevolge ar t ikel 
5, eerst e lid, genomen beslissingen. mede van 
kracht voor de volgende recht hebbenden ten 
aauzien van de betrokken onroerende ~oederen. 

7. De kosten , voor de gemeente mt het bij 
het tweede lid van artikel 2 en het eerste lid 
van ar t ikel 4 bepaalde voÓr tvloeiende, worden 
aa n deze door den v erzoeker vergoed . 

8. J. De k rachten het vij fde lid van 
a rt ikel 2, het t weede lid van a r t ikel 3 en het 
eerste lid van a rtikel 5 genomen beslissingen, 
alsmede de ingevolge artikel 4 genomen be
schikkingen van het H of worden in de Staat8-
courant bekend gemaakt. 

2. E en en ander geschiedt op kosten van 
den verzoeker beha lve. wat de beschikking 
van het Hof betreft , in het geval dat bij d ie 
beschikking de door Onzen Mini. ter van 
Wa terst aat gegeven beslissing wordt vernietigd. 

9. l. De rechthebbenden ten aanzien van 
onroerende goederen, waarvan krachtens over
eenstemming of krachtens beslissing, als in d e 
voorgaande artikelen bedoeld,. is gebruik ge
maakt, zijn, behoudens recht op schadever
goeding, verplicht t e gcdoogen, dat het werk 
wordt opgeruimd, tenzij daaromtrent anders is 
overeengekomen of beslist. 

2. Bij die opruiming zullen de onroerende 
goederen zooveel mogelijk in den vorigen staat 
worden t eru.ggebracht, voorzoover niet met d e 
r echthebbenden anders is overeengekomen. 

10. 1. Voor zoover met bet rekking tot 
hoornen en beplantingen ingevolge eene beshs
sin~ als bedoeld bij art. 2, vijfde lid, niet reeds 
eene verplichting tot gedoogen daarvan bestaat 
kunnen recht hebbenden t en aanzien van zoo
danige hoornen en beplant ingen behoudens 
recht op schadevergoeding worden verplicht, 
deze te rooien of op te snoeien of de takken 
of wortels in te korten, indien en voorzoover 
die hoornen en beplant ingen hinderlijk zijn of 
worden voor den aanleg of het gebruik van het 
werk. 

2. I s met de in het vorig lid bedoelde recht 
hebbenden omtrent deze werkzaamheden geen 
overeenstemming verkregen, dan kan , nadat 
zij in de gelegenheid zijn gesteld , hunne be
zwaren te doen kennen, de verplicht ing bij 
beslissing van of vanwege Onzen Minister van 
Waterst aat, zoo noodig onder voorwaarden te 
stellen aan dengcne, wien het werk aangaat, 
worden opgelegd. 

3. Heeft de recht hebbende niet binnen den 
bij schriftelijke kennisgev-ing te stellen termijn 
aan de hem opgelegde verplicht ing voldaan, 
dan kunnen de werkzaamheden door dengene, 
wien het werk aangaat , worden ver r icht . 

4. In spoedeischende gevallen kan, in a f
wijking van het bepaalde in de voorgaande drie 
leden van d it a r t ikel, en behoudens het recht 
van de recht hebbenden op schadevergoeding, 
degene, wien het werk aangaat, onmiddellijk 
tot het ver r ichten van de noodza kelijke werk-
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zaamheden overgaan. Aan de rechthebbenden 
wordt hiervan zoo spoedig mogelijk kennis 
gegeven. · 

11. Wanneer tot het maken van het plan 
van eenig werk als in de voorgaande artikelen 
bedoeld, gravingen, opmetingen of het stellen 
van teekenen in of op iemands onroerend goed 
noodig geach t worden, moeten de rechthebben
d en ten aanzien van dat goed dit, behoudens 
recht op schadevergoeding, gedoogen, mits hu,n 
dit twee maal vier en twintig uren te voren 
d oor d en burgemeester schrütehj k zij aangezegd. 

12. 1. Ten behoeve van de in de voorgaan
de artikelen bedoelde werken en werkzaam
heden hebben de daarmede belaste personen, 
behoudens de verplichting tot schadevergoeding, 
t e allen t ijde toegang tot de perceelen, waarvan 
de betreding noodzakelijk is. , 

2. In plaatsen, in het eerste lid bedoeld, die 
tevens woningen zijn of alleen door een woning 
toegankelijk zijn , treden de in dat lid bedoelde 
personen tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan op vert oon van een schriftelijken 
bijzonderen last van den burgemeester oi van 
d en kantonrechter. Van dit binnentreden wordt 
door die personen proces-verbaal opgemaakt en 
binnen tweemaal vier en twintig uur aan den
gene, wiens woning is binnen getreden, in af
schrift medegedeeld. 

13. De in de voorgaande a rtikelen bedoelde 
werken en werkzaamheden moeten in dier 
voege worden uitgevoerd, dat in het gebruik 
van de onroerende goederen n iet meer belem
m ering wordt gebracht dan redelijkerwijs noo
dig is. 

14. 1. Alle rechtsvorderingen, tot ver
goeding van schade, bedoeld in de a rtikelen l , 
3, 4, 5 en fl tot en met 12, staan ter kennis
neming van den rechter van het kanton, waarin 
de onroerende goederen, ten aanzien waarvan 
bij of kraohtens deze wet aan rechthebbenden 
eene verplicht ing is opgelegd, geheel of gedeel
t elijk zijn gelegen . 

2. De bepalingen, voor burgerlij ke twist
gedingen geldende, zijn op de twistgedingen, in 
dit artikel bedoeld, van toepassing, voorzoover 
daarvan bij het vorige lid niet is afgeweken. 

3. Ook vóórdat omtrent de schadevergoe
ding overeenstemming vflrkregen of uitspraak 
gedaan is, kan tot de uitvoering van de in de 
voorgaande ar tikelen bedoelde werken en werk
zaamheden worden overgegaan. 

15. 1. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij, die den 
aanleg of de verandering of de verplaat,sing 
van werken, strekkende ten behoeve van 
openbare werken als in a r t ikel 1 bedoeld, 
belet of poogt te beletten, een en ander voor 
zooveel die aanleg, verandering of verplaatsing 
geschiedt krachtens overeenstemming of steunt 
op eene krachtens de a rt ikelen 2, 3, 4 of 5 
genomen bes lissing, alsmede hij, die verhindert 
of poogt te verhinderen, dat van de bevoegd
heden, bedoeld in de artikelen 10, derde en 
vierde lid, 11 en 12, wordt gebruik gemaakt. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij, die 
de instandhouding van werken, str ekkende ten 
behoeve van openbare werken als in artikel 1 
bedoeld, wederrechtelijk belet of poogt t e 
beletten, alsmede hij , die deze werken weder
rechtelijk verwijdert of poogt te verwijderen. 
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3. De feiten, in dit artike"l strafbaar gesteld 
worden beschouwd als overtredingen. 

16. 1. Alle bevoegdheid, die de Provinciale 
Stat en, de gemeenteraden en de besturen van 
waterschappen, veenschappen en veenpolders 
vóór de totstandkoming van deze wet omtrent 
het in. deze wet behandelde onderwerp konden 
ontleener aan de uitoefening van hun wettelijk 
verordeningsrecht, blijft onverlet. 

2. De inwerkingtreding d,!lzer wet heeft niet 
tot gevolg, dat de bepalingen, door de Provin
c ia l e Staten, d e gemeenteraden en de b estu,ren 
van waterschappen, veenschappen en veen
polders omtrent het in deze wet behandelde 
onder werp krachtens hu.n in het vorige lid 
bedoeld verordeningsrecht vastgesteld, van 
rechtswege ophouden te gelden. 

17. Bepalingen, in bijzondere wetten om
trent het in deze wet behandelde onderwerp 
voorkomende, blijven van kracht. 

18. 1. De wet van 26 April 1918 (Staats
blad n°. 276) is vervallen. 

2. I s de aanleg, de verplaatsing, de veran
dering of de instandhouding van electriciteits
werken geschied krachtens overeenstemming of 
krachtens beslissing, als in a rtikel 2, artikel 3 
of artikel 5 van de in het eerste lid van dit 
artikel genoemde wet bedoeld, of met toe

. passing, als in a rtikel 10 dier wet bedoeld, 
eener provinciale verordening, dan wordt over
eenstemming of bes lissing geacht verkregen te 
zijn overeenkomstig artikel 2, ar t ikel 3 of 
ar t ikel 5 dezer wet. 

L '.tsten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. n. VEGTE. 
De Mvnister van J ustitie, J. D oNNER. 

(Uitgeg. 25 M ei 1927.) 

13 M ei 1927. WET, houdende afschaffing van 
de colleges van zetters voor 's Rijks directe 
belastingen. S. 160. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1926/1927 n°. 222 1-4. 
Hand. id. 1926/1927 bladz. 1510. 
•Hand. 1e Kamer 1926/1927 bladz. 729, 730, 

823 , 829. 
WrJ WILHELMINA, ENZ •• • doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het uit een oogpunt van bezuiniging wen
schelijk is de colleges van zetters voor 's Rijks 
direct e belastingen af te schaffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de gewijzigde wet van 26 Mei 

1870 (Staatsblad n°. 82) betrekkelijk de grond
belasbing worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: , 

a. Art. 11 wordt gelezen als volg-,; : 
Eigendommen, die ontstaan, belastbaar 

worden of verandering ondergaan, worden 
geschat door een Rijksambtenaar. Deze kan 
daarbij de voorlichting inroepen van een of 
meer door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen deskundigen. 

De in het vorige lid bedoelde deskundigen 
genieten ten laste van het Rijk belooning voor 
hunne werkzaamheden en vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten volgens door Ons te 
stellen regelen. 

b. Art. 14 vervalt. 

20 
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c. In art. 15 wordt in de plaats van : ,,de 
krachtens het voorgaande artikel vastgestelde 
schatting", gelezen: de schatting. 

d. Het derde lid van art. 19 wordt gelezen: 
Gedeputeerde Staten winne;i op dit verzoek

schrift het advies in van den daarbij betrokken 
Rijksambtenaar. Wordt bij diens advies. eene 
geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking 
voorgesteld en heeft de belanghebbende daartoe 
zijn verlangen in zijn verzoekschrift mede
gedeeld, dan leggen Gedeputeerde Staten dat 
advies gedurende acht dagen te zijner inzage 
neder ter secretarie van de gemeente waar de 
eigendommen gelegen zijn. 

e. In art. 39, eerste lid, vervallen de woor
den "het collegie van zetters en,". 

/. In art. 39, tweede lid , vervalle n de 
woorden "het collegie van zetters en", alsmede 
de zinsnede "indien deze omtrent dien termijn 
onderling verschillen". 

g. In art . 43 verv,i,llen de woorden "en het 
collegie van zetters of, zoo deze daaromtrent 
verschiUcn, door Onzen Commissaris in de 
provincie". 

Art. II. De gewijzigde wetten van 5 April 
1870 (Staatsblad n°. 63), houdende i11Stelling 
van collcgics van zetters voor 's Rijks directe 
belastingen, van 9 December 1877 (Staatsblad 
n°. 214), tot toekenning eener vergoeding aan . 
de leden der colleges van zetters voor 's Rijks 
directe belastingen wegens de schatting van 
gebouwde of ongebouwde eigendommen, en 
van 15 Juli 1907 (Staatsblrid n°. 202), houdende 
toekenning eener vergoeding aan de leden der 
colleges van zetters voor 's Rijks directe be
lastingen voor schade-opneming, worden in
getrokken. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina.nciën, DE GEER. 
(Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

13 .Mei 1927. "\-VE'l' tot verleenen van s1,eun, 
in neo vorm van eene jaarlijksche 11itkee
rins voor ééns, aan zoogenaamde mobili
satie lachtofl;ers. S. 161. 

WIJ WILHELM.I A, E~z ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging hebben ~enomen, 

dat het wenschelijk is om eene wettelijke rege
ling te treffen in zake het verder verlcenen van 
steun aan hen, die gedurende den tijd, dat 
leger en vloot gemobiliseerd waren, in mi litairen 
dienst zijn geweest en in het tijdvak van 1 
Augustus 1914 tot 1 J anuari 1920 uit dien dienst 
zijn onts lagen wegem ziels- of lichaamsgebreken 
zonder aanspraak op levensl<1ng pensioen, a ls
mede aan de weduwen en weezen va,n hen, 
die, in milita iren dienst zijnde, in voormeld 
tijdvak zijn overleden zonder dat hunne nage
laten betrekkingen recht hadden op pensioen 
ten laste van den Staat of van eenig van Staats
wege opgericht of gesubsid ieerd fonds, en aan 
de weduwen en weezen van vóór de afkondiging 
dezer wet overleden gewezen militairen, die 
eer~t zelf eene ondersteuning aL vorenbedoeld 
hebben genoten ; -

Zoo is het, dat Wij, den R aad van tate, enz. 

Art. 1. Aan hen, die in het tijdvak van 
1 Augustus 1914 tot 1 Januari l 920 in mili
tairen dienst zijn geweest en vóór 1 J anuari 1923 
zonder recht op leven lang pensioen uit den 
dienst zijn ontslagen uit hoofde van ziels- of 
lichaamsgebreken, niet ontstaan door eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag, 
alsmede aan weduwen en (of) weezen beneden 
den leeftijd van 21 jaren van hen, die in het 
vorenvermelde tijdvak in militairen dienst 
zijn overleden buiten oigen toedóen en niet ten 
gevolge van ongeregeld gedrag, mits hunne 
nagelat en betrekkingen aan het overlijden van 
den militair geen recht konden ontleenen op 
pensioen ten laste van den taat of van eenig 
van , taatswege opgericht of ge ubsidieerd 
fonds , en, oacfcr dit zelfde voorbehoud, ook 
aan iveduwen en (of) weezen beneden den leef
tijd van 21 jaren van vóór de afkondiging 
dezer wet overleden gewezen militairen, als 
in den aanhef van dit artikel bedoeld, kan, 
behoudens het bepaalde bij artikel 3, telken
ja re eene ondersteuning, in den vorm van eene 
uitkeering voor ééns, worden verleend door 
den Minister van Oorlo~, indien de betrokken 
milita ir laatstelij k in d1enstverhoudmg tot de 
landmacht, en door den Minister van Marine, 
indien de betrokken militair laatstelijk in 
dienstverhouding tot de zeemacht heeft ge
staan. 

2. De in artikel 1 bedoelde ondersteuning 
bedra,urt: 

voor~ gewezen militairen ten minste f 200 
en ten hoogste f 300 ; 

voor weduwen van militairen ten minste 
f 100 en ten hoogste f 200, en 

voor elk der weezen van militairen ten hoogste 
f 100 per jaar. 

De ondersteuning mag voor weduwen en 
weezen samen niet meer dan f 300 en voor 
weezen alleen niet meer dan f 200 per jaa r 
bedragen. 

Bij de toekenning der ondersteuning kunnen 
door den bet rokken Minister regelen worden 
geoteld nopens de uitbetaling daarvan. 

3. De toekenning der ondersteuning blijft 
beperkt tot hen, die reeds vóór l Januari 1923 
hebben verzocht om in het genot te worden 
gesteld van eene uitkeering op grond van de 
ter zake tot dusver gegolden hebbende, bij 
Koninklijk besluit vastge telde bepalingen. 
Eene ondersteuning kan mede worden verleend 
aan de weduwe en (of) weezen beneden den 
leeftijd van 21 jaren van een vóór de afkondiging 
dezer wet overleden gewezen militair, te wiens 
aanzien het bepaalde in den eersten volzin van 
dit lid van toepas ing was. 

Deze beperking geldt niet ten aanzien van 
hen, die in het in a r t ikel l bedoelde tijdvak 
onder toekenning van tijdelijk pensioen zijn 
ontslagen, alsmede ten opzichte van hunne 
weduwen en (of) weezen beneden den leeftijd 
van 21 jaar. 

Ondefäteuinng wordt a lleen verleend ingeval 
de lichamelijke ge teldheid en de maatschappe
lijke toestand van den gewezen militair, dan 
wel de maat. chappelijk toe tand van weduwen 
en weezen, a ls in artikel 1 bedoeld, zulks naa r 
het oordeel van den betrokken Minister wettigen. 

Om voor een herhaalde wtkeering krachtens 
deze wet in aanmerking te kunnen komen 
behoort de begiftigde in de maand Januari van 
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elk opvolgend jaar eene attestatie de vita, af 
te geven door den burgemeester der woonplaats, 
in te zenden aan den Minister, die de eerste 
uitkeering heeft verleend. 

Omtrent de lichamelijke gesteldheid en den 
maat chappelijken tcestand van de belang
hebbenden wordt telkenmale op de wijze, door 
den betrokken Minister t e bepalen, een onder
zoek inges teld. 

4. De ondersteuningen, door den Minister 
van Oorlog verleend, komen ten laste van het 
VIIIste hoofdstuk, die, door den M inister van 
M'l.rine verleend , ten la Ie van het Vlde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst.jaar, 
waarin de toekenning geschiedt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den Mei 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L AMBOOY. 
De Minister van Marine a. i. , L AMBOOY . 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 25 Mei 1927.) 

16 .JJfei 1927. BESLUIT, houdende voorzienin
gen ten aanzien van losplaatsen van ruw 
zout of zouthoudend water. S. 162. 

WIJ WILHEL11:II~A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 11 Mei 1927, n°. 30, Accijnzen; 
Gezien a rtikel 5 der wet val\ 27 September 

1892 (Staatsblarl n°. 227), artikel 2 van Ons 
beslui t van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
no. 162); 

H erzien Ons besluit van 24 September 1920 
(Staatsblad n°. 749); 

Hebben goedgevonden en verst-aan : 
t e bepalen: 
Art. 1. De gemeente Bodegraven wordt 

aangewezen als losplaats van ruw zout of 
zouthoudend water bij invoer langs rivieren of 
kanalen en bij invoer t e lande met spoorwagens. 

2. Ons voormeld besluit van 24 September 
1920 is ingetrokken . 

3. Dit beslt,it treedt ter tond in werking. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 16den Mei 1927. 
WILHELMTNA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 31 Mei 1927.) 

16 Mei. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu de overbrenging van het armlastig 

gezin van de gemeente G. naar de gemeente 
A. op kosten van G. is geschied op uit
drukkelijk verzoek van den armlastige, die 
zich te A. wenschte t e vestigen daar hij 
meende aldaar in het onderhoud van zijn 
gezin te zullen kunnen voorzien, bestaat 
voor toepassing van art. 40 2e lid geen aan
leiding. 

WIJ WILHF.LMTNA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de betaling der 

kosten van ondersteuning van G. Th. Papöt; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 Mei 
19!7, n°. 383 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 14 
Mei 1927, no. 1005, Afd. Armwezen; 

0. dat Gustav Theodor Papöt met zijne vrouw 
en 4 minderjarige kinderen tot December 1925 
t e Gorinchem verblijf hield in een woonschuit 
welke hjj in huurkoop had en waarvan de huur 
hem wekelijks door het Burgerlijk Armbestuur 
dor genoemde gemeente werd verstrekt ; dat 
hij, aangezien hjj als bijna blinde niet voldoende 
in zijn onderhoud kon voorzien en leefde van ~en 
beetje negotie, bedelen en eep.ige ondersteunmg 
van particulieren en van het Burgerlijk Arm
best uur doch hij er de voorkeur aangaf naar 
de Blindeninrichting te Amsterdam te gaan, 
waar hij meende kans t e zien in het onderhond 
van zijn gezin t e kunnen voorzien, het Burger
lijk Armbestuur verzocht hem met zijn schip 
naar Amsterdam te helpen ; dat het Burgerlijk 
Armbestuur aan dit verzoek heeft voldaan en 
door bemiddeling van den scheepsbevrachter 
Buiteman op 2 December 1925 het woonschip 
naar Amsterdam heeft doen sleepen, waarvoor 
de kosten aan Buiteman voornoemd door het 
Burgerlijk Armbestuur zijn betaald ; 

dat, daar men te Amsterdam het woonschip 
geen l igplaats wjlde geven en het Burgerlijk 
Armbestuur te Gorinchem bezwaar had tegen 
den wil van Papöt het woonschip uit Amst er
dam t erug t e doen halen, het schip in ver band 
met den ijstoestand in de rivieren, op 8 Februari 
1926 door den Havendienst te Amsterdam naar 
Gorinchem werd teruggebracht, nadat het gezin 
inmiddels door het Burgerlijk Armbestuur te 
Amsterdam was ondersteund ; 

dat Papöt door particulieren geholpen, op 
19 Mei 1926 met zijn schuit weder naar Am
sterdam vertrok, waar hij bij aankomst terstond 
aan het Burgerlijk Armbestuur ondersteuning 
aanvroeg en van deze instelling verkreeg ; dat 
de Amsterdamsche polit ie op 21 Mei 1926 het 
woonschip met bewoners echter weder naar 
Gorinchem liet t erugsleepen ; dat, toen het 
Burgerlijk Armbe tuur aldaar verderen steun 
weigerde, de Gorinchemsche politie, wi.arnaar 
het Burgerlijk Armbestuur het gezin verwezen 
had, het op den trein zette naar Amsterdam, 
waar het dienzelfden· dag aankwam ; dat het
gezin aldaar op kosten van het Amsterdamsche 
Burgerlijk Armbestuur werd opgenomen in de 
inrichting van het Leger des Heils, terwijl het, 
nadat het eene woning gevonden had, van 
17 Juni 1926 af wekelijks door het laatstge
noemde Burgerlijk Armbestuur werd onder
steund; 

dat Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam, van oordeel dat tot de komst van het 
armlastige gezin invloed door of vanwege het 
gemeentebestuur of het Burgerlijk Armbestuur 
te Gorinchem heeft medegewerkt, Ged. Staten 
van Noordholland hebben verzocht hunne tus
schenkomst te verleenen, opdat worde bepaald 
dat de kosten van ondersteuning van het ge
zin van 2 December 1925 tot 8 December 1925, 
op 19 Mei 1926 en van 22 Mei 1926 af gedurende 
ten minste 5 jaren ten laste van de gemeente 
Gorinchem behooren te komen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Go
rinchem, ontkennende dat er invloed op het 
vertrek van het gezin naar Amsterdam zou 
zijn uitgeoefend er bezwaar tegen maken dat 
de kosten van ondersteuning te Amsterdam 

20* 



1927 16 MEI. 308 

ten laste hunner gemeente worden gebracht; 
0. dat het Burgerlijk Armbestuur te Gorin

chem het woonschip van G. Th. Papöt op 
2 December 1925 van Gorinchem naar Am
sterdam heeft doen sleepen en de daarvoor 
benoodigde kosten heeft betaald, terwijl de 
gemeente-politie te Gorinchem het gezin den 
22sten Mei 1926 op den trein naar Amsterdam 
gezet heeft ; 

dat hierdoor weliswaar door het Burgerlijk 
Armbestuur en vanwege het gemeentebestuur 
van Gorinchem op de komst van het genoemde 
armlastige gezin Papöt te Amsterdam invloed 
is uitgeoefend, dooh er geen aanleiding bestaat 
om met toepassing van art. 40, 2• lid, der Ar
menwet, de kosten van ondersteuning van het 
gezin Papót ten laste van de gemeente Gorin
chem te brengen, aangezien de overbrenging 
van het gezin naar Amsterdam met steun van 
de gemeente Gorinchem is geschied op uit
drukkelijk verzoek van G. Th. Papöt die zich 
te Amsterdam wenschte te vestigen daar hij 
meende in de Blindenins ichting aldaar in het 
onderhoud van zijn gezin te zullen kunnen 
voorzien; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren dat er geen termen bestaan om 
de kosten van de ondersteuning van G. Th. 
Papöt en zijn gezin door het Burgerlijk Arm
bestuur te Amsterdam ten laste van de gemeente 
Gorinchem te doen komen. 

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

16 lJIJei 1927. ARREST VAN DEN HO0GEN RAAD. 
De verwerping van het namens ver

dachten gevoerd verweer, dat zij zich 
zouden hebben bevonden in gezelschap van 
den tot het genot der jacht gerechtigde, 
is naar den eisch der wet gemotiveerd. 

,,In gezelschap van den eigenaar of recht
hebbende" van art. 4 Jachtwet 1923 be
teekent "in gezelschap jagen van den eige
naar of rechthebbende", terwijl de om
standigheid dat deze bij het jagen tegen
woordig waa op zich zelf niet in aanmerking 
kan worden genomen tot goedmaking van 
het ontbreken van een schriftelijk bewijs, 
(I. c. werd namens verdachten aangevoerd 
dat de rechthebbende zich op den weg 
bevond en mondeling toestemming had 
gegeven. Red.) 

Het zich in gezelschap van den jacht
gerechtigde bevinden is een rechtvaardi
gingsgrond. Het ontbreken daarvan is geen 
bestanddeel van het strafbaar feit en 
behoort dus ook niet in de qualificatie voor 
te komen. 
(Sv. art. 359; Jachtwet 1923 art. 4.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

Op het beroep van 1. A.M. B ., 2. L . N., beiden 
jachtopziener en onbezoldigd rijksveldwachter, 
requiranten van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Middelburg van 18 Fe
bruari 1927, waarbij in hooger beroep, na ver
nietiging van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Goes van 26 November 1926, 

de requiranten ter zake van : ,,jagende op 
grond, waar een ander tot het genot van de 
jacht gerechtigd is, niet voorzien zijn van een 
schriftelijk bewijs van den tot dat genot ge
rechti~de, zonder zich in diens gezelschap te 
bevinuen", met aanhaling van artikel 4 alinea 1 
in verband met de artt. l, 2, 3, 46 alinea l, 
51 alinea lb, 53, 129 der Jachtwet 1923, 23, 
33, 34, 91 Sr., zijn veroordeeld ieder tot een 
geldboète van vijf gulden en een vervangende 
hechtenis van vijf dagen, met verbeurdver
klaring ten aanzien van ieder der requiranten 
van het in zijn bezit bevonden niet in beslag 
genomen tweeloopsjachtgeweer en bevel tot 
uitlevering van dat geweer - schatting van 
de waarde daarvan op twintig gulden - en 
veroordeeling van ieder der requiranten tot 
betaling van dit bedrag bij niet uitlevering van 
het geweer, voor ieder hunner te vervangen 
door tw'ntig dagen hechtenis bij niet uitlevering 
of niet betaling. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen ver
klaard, dat ieder der verdachten op 12 October 
1926 des middags circa 12 uur onder de ge
meente Borssele zich heeft bevonden in het 
jachtveld aan den Noordweg met een geweer 
in jagende houding met het doel om wild 
(hazen of patrijzen) te bemeesteren, zulks op 
een perceel bouwland, toebehoorende aan Ma
rinus de Vos en zonder dat hij was voorzien 
van diens schriftelijk bewijs van vergunning. 

Bij dat vonnis werd verworpen het namens 
de verdachten gevoerd verweer, dat dit feit 
niet strafbaar zou zijn, omdat verdachten 
zich zouden hebben bevonden in het gezel
schap van den tot het genot der jacht gerech
tigde, t.w. getuige de Vos, die op den weg met 
het jachtgezelschap, waartoe verdachten be
hoorden, zou hebben staan praten. De Recht
bank overwoog hieromtrent : 

"dat, al wil men aannemen, dat verdachten 
in casu jaagden in tegenwoordigheid van den 
getuige de Vos, zij, naar het oordeel der Recht
bank, onder deze omstandigheden toch niet 
jagende zich bevonden in diens gezelschap, 
in den zin van artikel 4 der Jachtwet 1923." 

Zij gaf dan ook aan het feit ten aanzien van 
ieder der verdachten de benaming : ,,jagende 
op grond, waar een ander tot het genot van 
de jacht gerechtigd is, niet voorzien zijn van 
een schriftelijk bewijs van den tot dat genot 
gerechtigde, zonder zich in diens gezelschap 
te bevinden" en legde beiden te dier zake straf
fen op. 

Bij schriftuur zijn de volgende middelen van 
cassatie voorgesteld : 
· I. Schending, althans verkeerde toepassing 

van art . 4 der wet van 2 Juli 1923 (S. 331) 
(Jachtwet 1923), doordat de Rechtbank, of
schoon rechtens vaststaat, dat de verdachten 
aan den jachtgerechtigde, die op het bejaagde 
perceel aanwezig is en gebleven is gedurende 
het jagen, mondeling toestemming gevraagd 
en verkregen hadden, beslist, dat verdachten 
zich toch niet jagende l?evonden in gezelschap 
van den jachtgerechtigde en door die beslissing 
aan de woorden "zich in gezelschap bevinden" 
een zoodanige beperkte beteekenis toekent, die 



309 16 MEI. 1927 

in strijd is met de taalkundige beteekenis van 
die woorden en in strijd is met de wet." 

II. ,,Schending, althans verkeerde toepassing 
ve,n de artt. 350, 358 en 359 van het Wetboek 
van Strafvordering, omdat de R echtbank be
slissende, dat "onder deze omstandigheden de 
verdachten zich toch niet jauende bevonden in 
diens (van den jachtgerechtigde) gezelschap 
in den zin van art. 4 der Jachtwet 1923", 
nalaat t e wotiveeren, waarom zij niet geacht 
konden worden zich in diens gezelschap te be
vinden en eveneens verzuimt de omstandig
heden en feiten aan te geven, die den grondslag 
van deze opvatting der R echtbank vormen." 

H et tweede middel zal als den vorm be
treffende het eerst moeten worden behandeld. 
H et. is ongegrond, omdat het een nadere fei
telijke en rechtskundige motiveering eischt, van 
de verwerping van het verweer, dat st eunde 
op in het vonnis opgenomen feitelijke grond
slagen, waarvan de R echt bank slechts veron
derstellenderw(jze de jui~theid aanneemt, doch 
welke de Rechtbank onvoldoende acht om de 
daaruit getrokken conclusie - niet strafbaar
heid van het feit , zooals het. zich zou hebben 
voorgedaan - te dragen. Die eisch gaat als 
gericht op nadere motiveering der door den 
rechter aangevoerde redenen verder dan art. 
359 Sv. 

Het eerste middel is uitvoerig in dien zin 
toegelicht, dat in art. 4 der J achtwet 1923 
het zich bevinden in gezelschap van den tot 
de jacht gerechtigde zou beteekenen : samen 
ergens zijn, nadat op normale wijze met dezen 
contact is tot st and gekomen, in het bijzonder 
hierdoor, dat deze op verzoek van den jager 
mondelinge toestemming tot jagen op zeker 
t errein heeft gegeven, waar hij aanwezig is en 
blijft. 

Ik moet opmerken, dat in deze zaak feitelijk 
niet vaststaat, dat de tot de jacht gerechtigde 
op het bejaagde t errein is geweest en gebleven, 
doch veeleer dat door dezen als getuige is ver
klaard en dat door den raadsman der verdachten 
bij zijn bovenbedoeld verweer dan ook is aan
gevoerd, dat h(j zich op den weg heeft be
vonden. Doch dit - ik geef het t oe - uiterst 
geringe verschil daargelaten, komt het mij voor, 
dat de interpretatie bij het middel aan de be
doelde woorden gegeven, al heeft zij de bill(jk
heid vóór zich, niet strookt met de bedoeling 
van den wetgever . 

Deze woorden t och zijn blijkbaar ontleend 
aan art . 2 der oude J agtwet. In het ontwerp 
daarvan was de straffeloosheid vast geknoopt 
aan de omst andigheid, dat de eigenaar of 
rechthebbende bij het jagen (of visschen) 
t egenwoordig was. Blijkens de M. v. T. zag de 
R egeering hierin het bewijs zijner toestem
ming. In het V.V. werd echter betoogd, dat 
in de t egenwoordigheid van den rechthebbende 
soms in geenen deele het bewijs zijner toest em
ming gelegen was, maar dat een voorziening 
noodig was voor de gevallen, dat anderen met 
dezen joegen (of vischten ) zonder zich van een 
schriftelijk bewijs zijner vergunning voorzien 
t e hebben, daar zich bekeuringen hadden 
voorgedaan van personen, die zich in zoodanig 
geval bevonden. Daarop zijn door de R egeering 
bij Nota van Wijzigingen de woorden " in ge
zelschap van den eigenaar of r echthebbende" 
gést eld in de plaats van "in t egenwoordigheid 

' van den eigenaar of rechthebbende" (zie Gra
ta.ma blz. 167 en vlg.). Het gezel chap is dus 
hier het jacht- of vischgezelschap en de straffe
loosheid bestaat alleen, wanneer de recht
hebbende hiervan deel uitmaakt. Aldus is 
onder de heerschappij der oude J achtwet ook 
beslist bij 's Hoogen Raads arrest van 19 De
cember 1892 (W. 6287) . Hetzelfde moet voor 
de J achtwet 1923 gelden . 

Ik zou nu kunnen concludeeren tot verwer
ping van het beroeJ.>, ware het niet , dat in de 
benaming, welke bij het bestreden vonnis aan 
de feiten is gegeven, een onnauwkeurigheid 
voorkomt, waarop ambtshalve zal moet en 
worden gelet . De woorden ,.zonder zich in 
diens gezelschap t e bevinden" zijn daarin te 
veel. Immers het zich in het gezelschap van 
den gerechtigde tot de jacht bevinden is slechts 
een rechtvaardigingsgrond en het ontbreken 
daarvan niet een best anddeel van het straf
bare feit , zoodat bij het geven der benaming 
art. 4 der Jachtwet 1923 is geschonden . Dat 
deze omst andigheid zich niet voordeed, was 
dan ook noch te laste gelegd, noch is het be
wezen verklaard. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voorzoover 
daarbij aan het bewezen verklaarde ten aanzien 
van ieder der verdachten een benaming is ge
geven en dat daarom .ten aanzien van ieder 
hunner zal worden gegeven de benaming : 
,,Jagende op grond, waar een ander tot het ge
not van de jacht gerechtigd is, niet voorzien 
zijn van een schriftelijk bewijs van den tot dat 
genot gerechtigde." • 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op de middelen van cassatie door de 

requiranten voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(zie Concl. Adv.-Gen .); 

0. ten aanzien van het tweede middel van 
cassatie, hetwelk, als betreffende den vorm, 
het eerst behoort t e worden onderzocht ; 

dat de R echt bank het door den raadsman 
van verdachten voorgedragen verweer, dat het 
door verdachten begaan feit niet strafbaar zou 
zijn , omdat zij zich zouden hebben bevon
den in gezelschap van den tot het genot der 
jacht gerechtigde, t e wet en: getuige de Vos, 
die op den weg met het jachtgezelschap waartoe 
verdachten behoorden, zou hebben staan 
praten, verwierp op grond dat, al wil men aan
nemen dat verdachten in casu jaagd en in t egen
woordigheid van den getuige de Vos, zij, naar het 
oordeel der Rechtbank, onder die omstandig
heden toch niet jagende zich bevonden in diens 
gezelschap, in den zin van art. 4 der Jachtwet 
1923; 

dat hiermede derhalve werden aangegeven 
de gronden, zoo van feitelijken als van rechts
kundigen aard, waarop de R echtbank hare 
beslissing tot verwerping van het verweer deed 
steunen en daardoor werd voldaan aan de voor
schriften der in het middel aangehaalde arti
kelen, wordende eene nadere motiveering als 
bij het middel bedoeld, bij die artikelen niet 
gevorderd ; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
0. ten aanzien van het eerste middel van 

cassatie : 
dat t ot toelicht ing daarvan in hoofdzaak is 
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aangevoerd, dat, waar naar de taalkundige be
t eekenis onder de uitdr~- zich bevinden . ' " m gezel chap' is te verstaan et samen ergens 
zijn nadat op normale wijze tu chen de per
sonen eenig contact is tot stand gekomen, zoo 
ook_ na~r art. 4 der Jachtwet 1923, ingeval, 
gehJk hier, tusschen de jagers en den J· acht
rechthebbende contact is ontstaan, door at de 
jagers zich met dezen bevonden op het te be
jagen veld n van hem vergunning hadden ge
vraagd ~n mondeling verkregen om op het veld, 
waar ~J met hen aanwezig was en bleef, te 
mogen jagen , de jagers zich bevonden in diens 
gezelschap, en derhalve voor zoodani" geval 
de eisch ten aanzien van een schriftelijf bewij s 
van den ja.ehtrechthebbende niet is gesteld; 

0. dat, daargelaten dat niet feitelijk vast
staat, gelijk bij het middel wordt gest eld, dat 
de tot het genot der jachtgerechtigde, op het 
bejaaade perceel aanwezig was en daar tijdens 
het jagen gebleven is - zijnde dan ook als 
grond van n et verweer enkel aangevoerd dat 
deze " op den weg met het jachtgezelschap, 
waartoe verdachten behoorden, zou hebben 
staan praten - de Rechtbank eene juiste toe
passing aan art . 4 der Jachtwet 1923 heeft ge
geven; 

dat immers dit wetsvoorschrift blijkbaar is 
ontleend aan art. 2, tweede lid, der wet van 
13 Juni 1 57 (S. 87), tot regeling der J agt en 
Visscherij, en ten aanzien van deze laatste be
paling, waarbij het vereischte van schriftelijk 
bewijs van den eigenaar of rechthebbende niet 
werd ge teld indien het jagen plaats had in 
diens gezelschap; uit de geschiedeni blijkt dat 
de wetgever met de uitdrukking "in gezelschap 
van den eigenaar of rechthebbende" uitsluitend 
het oog had op het geval van "in gezelscha p 
jagen met den eigenaar of rechthebbende" -
t erwijl de omstandigheid, dat deze bij het jagen 
tegenwoordig was, op zich zelf niet in aan 
merking zou mogen worden genomen tot goed
making van het ontbreken van een schriftelijk 
bewijs; 

dat nu uit niets blijkt, dat bij de totst andko
ming van de Jachtwet 1923, de Wetgever in 
artikel 4 aan de woorden "tenzij hij zich be
vindt in diens gezelschap" een andere betce
kenis h eft willen t oekennen clan de daarmede 
in trekking overeenkomende bepaling der 
vroegere Jachtwet ; 

dat dus, waar feitelijk vaststond, dat de t ot 
het genot der jacht gerechtigde niet behoorde 
tot hen, met wie de verdachten ter plaatse 
hebben gejaagd, de R echtbank terecht oor
deelde, dat verdachten onder die omstandig
heden niet jagende zich bevonden in ge-zelschap 
van den tot het genot der jacht gerechtigde, in 
den zin van a rtikel 4 der J achtwet 1923 -
zoodat ook dit middel is ongegrond; 

0. ambt halve : 
dat de R echtbank in de qualificatie van het 

bewezen verklaarde feit melding maakt van 
de omsta ndiaheid, dat het jagen door de ver
dachten geschiedde, zonder dat zij zich in 
gezelschap van den tot het genot van de jacht 
gerechti11;de bevonden ; 

dat echter, blijkens art. 4 der Jachtwet 1923 
het zich in gezelscha p van den jachtgerechtigde 
bevinden, slechts is een rechtvaardigingsgrond, 
en het ontbreken van die omstandigbeirl, het
welk dan ook noch in de t elast elegging noch 

in de bewezenverkbring werd vermeld, niet 
is een bestanddeel van het strafbare feit ; 

dat derhalve de door de Rechtbank aan het 
bewezene gegeven qua.lificatie niet kan worden 
gehandhaafd, en het vonnis te dien aanzien 
moet worden vernietigd ; 

Vernietigt het be treden vonnis, doch alleen 
wat betreft de daarbtj aan het bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie; 

Rechtdoendo krachtens a rt. 105 der Wet 
op de Rechterlijke Organisatie : 

Verkha.rt dat het bewezen verklaarde ten 
aanzien van ieder der verdachten moet worden 
gequa.lificeerd : 

" jagende op grond waar een ander tot het 
genot van de jacht gerechtigd is, niet voorzien 
zijn van een schriftelijk bewijs van den tot dat 
genot gerechtigde" ; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

16 .Mei 1927. ARREST VAN DEN liOOGEN RA.AD. 
Waar art. 6 / van het Rijkswegenregle

ment kennelijk ten· doel beeft onnoodige 
verkeersbelemmeringen op de Rijkswegen 
tegen te gaan, komt het voor de vraag, of 
eenig voorwerp in den zin van voorzegd 
voorschrift als een paal is aan te merken, 
in de voornaamste plaats op den uiterlijken 
vorm en niet op de bestemming daarvan aan. 

De Rechtbank heeft derha lve E-en me ta
len kolom van 2 feter hoogte, ook al ia in 
het midden daarvan een pomp aangebracht, 
terecht als een pa.al aangemerkt De 
omstandigheid, dat zoodanige pompen bij 
het tot atand komen van het Reglement 
nog niet bekend waren, kan daa rtegen niet 
afdoen. 

Nu echter het telastegelegde en bewezen
verklaarde zonder meer spreekt van een 
"benzinepomp" en zulk een pomp niet 
noodwendig den vorm behoeft te hebben 
van een paal, aanplakbord of daarop 
gelijkend voorwerp, valt het feit in zijne 
algemeenheid niet onder b doelde verboda
bepal ing. (Dit laatste anders Concl. Adv.
Gen., ech ter met wijziging der door de 
Recht bank aan het feit gegeven qua.li
ficatie. ) 

(Rijkswegenregl. art. 6, A. B. art. ll.) 

frs. Jhr. de Sa.vornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

Op het beroep vR.n G. D., 39 jaar, wonende 
te Groningen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Groningen 
van den derden Februari 1927, waarbij hij in 
hooger beroep, na vernietiging van een vonnis 
van het K antongerecht t e Zuidhorn van 27 
October 1926, wegens zonder vergunning van 
den Minister van Waterstaa t of van den Com
missaris der K oningin in de provincie van een 
Rijksweg gebruik maken tot het laten staan 
va n een pa.al, met toepa sing van de artt . 6 
en 27 van het Rijkswegenreglement, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van één 
gulden en eene vervangende hechtenis van 
één dag; (gepleit door fr. W. van Elden). 

Conclusie van den Advocaat-Genera.al l\fr. 
Besier. 
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Bij het bestreden vonnis is bewezen ver
klaard, dat de verdachte in Juli 1926 te Zuid
hom bij de woning van Frederik Kàmp van 
de met tegels bestrate voetstraat, behoorende 
tot ~en Rijksweg, zonder vergunning van den 
Mm1ster van Waterstaat of den Commissaris 
der Koningin in de Provincie Groningen heeft 
gebruik gemaakt tot het latPn staap. van een 
benzinepomp. De Rechtbank zag hierin de 
overtreding van art . 6, l• lid onder/, van het 
Rijkswegenreglement, gaf daaraan d e b enaming 
"zonder vergunning van den Minister van 
Waterstaat of den Commissaris der Koningin 
in de provincie van een Rijksweg gebruik maken 
tot het laten staan van een paal" en veroor
deelde den verdachte deswege. 

Bij pleidooi is als middel van cassatie aan
gevoerd: 

"Schending, althans verkeerde toepassii.g- van 
art. 6 van het K. B. van 20 Maart 1914, S. 
n°. 155 (Rijkswegenreglement)", tot toelich
ting waarvan is aangevoerd, dat de onder
havige benzinepomp niet is een paal, als in ge
noemd artikel 6 bedoeld, 1°. omdat men twee 
soorten van palen onderscheidt, t. w. palen 
zonder meer, zooals mijlpalen, grenspalen, duc 
d'alves en meerpalen, en palen, die iets dragen, 
of waaraan iets bevestigd wordt, zooals tele
graafpalen of lantaarnpalen, en de benzine
pomp onder geen van deze zou vallen; 

2°. omdat ten tijde van het tot,standkomen 
van het Rijkswegenreglement benzinepompen 
als deze nog niet in gebruik waren. 

Ik kan mij met deze bezwaren tegen de op
vatting der Rechtbank niet vereenigen. F eite
lijk heeft de Rechtbank vastgesteld, dat de 
benzinepomp "bestaat uit een ruim twee Meter 
hooge metalen kolom, in het midden waarvan 
zich een verdikking bevindt, waarin de eigen
lijke pomp is aangebracht." Men beeft bier dus 
een kolom, die weliswaar niet bovenop, doch 
in het midden, een pomp draagt . Ik kan niet 
inzien, waarom die kolom niet een paal ge
noemd zou kunnen worden . Het tweede bezwaar 
is te eenen male ongegrond. De toepasselijkheid 
van art. 6 onder f van het Rijkswegenreglement 
is niet afhankelijk van de vraag, of palen van 
de soort, waarop men het zou willen toepassen, 
bij de totstandkoming van het Reglement al 
dan niet reeds in gebruik waren. Het voor
schrift spreekt van palen in het algemeen, niet 
van reeds bekende soorten daarvan. 

Al is dus het aangevoerde middel ongegrond, 
het bestreden vonnis zal niet geheel kunnen 
worden gehandhaafd, daar de aan het feit 
gegeven benaming niet geheel juist is. Blijkens 
h et tweede lid van meergenoemd art. 6 toch is 
h et alleen de Comroissaris der Koningin die 
vergunning kan verleenen voor het gebruik 
maken van den Rijksweg tot het laten s taan 
van p11,len, voorzoover die niet dienen t en be
hoeve van electrische geleidingen en het laten 
staan daarvan niet gep11,ard gaat me~ eenig 
werk, waardoor in den toestand van weg of 
werken verandering wordt gebracht, hetgeen 
hier niet is beweerd. 

Ik concludeer, dat. het bestreden vonnis z11,l 
worden vernietigd, doch alleen voonoover 
daarbij aan het bewezen verklaarde feit een 
benaming is gegeven en dat daaraan a l nog 
zal worden gegeven de benaming : zonder ver
gunning van den Commissaris der Koningin in 

de provincie van een rijksweg gebruik maken 
tot het laten staan van een paal. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant aangevoerd bij pleidooi : (Zie 
Concl. Adv. -Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
Jicatie en strafoplegging als voorm eld, als be
wezen is aan~enomen, dat, enz. ; 

0. dat de Rechtbank deze bewezenverklaring 
onder meer -deed steunen op de ter terecht
zitting gedane opgave van den gemachtigde 
des verdacht•m, dat op tijd en pla,ats voormeld 
een aan de door verdachte vertegenwoordigde 
maatschappij toebehoorende benzinepomp 
stond, welke pomp uit een 2 Meter hooge me
talen kolom bestond, in het midden waarvan 
zich een verdikking bevond, waarin de eigen
lijke pomp was aangebracht, en dat de re
quirant na. te zijn aangemaand om voormeld 
voorwerp te verwijderen, het aldaar heeft laten 
staan; 

·dat de Rechtbank voorts bet namens den 
requirant gevoerde verweer, dat een benzine
pomp niet is een lantaarn of andere paal, noch 
een aanplakbord of dergelijk voorwerp, als be
doeld in art. 6 sub / van het Rijkswegenregle
ment, verwierp, op grond dat een benzinepomp 
als de onderhavige, afgedacht van haar bestem
ming, naar haar uiterlijke voorkomen een 
paal is; 

0. dat tegen deze uitspraak bij het middel 
wordt opgekomen en tot ondersteuning daar
van is aangevoerd, dat taalkundig onder de 
benaming .,palen" slechts voorwerpen als mijl
palen, grenspalen, meerpalen, t elegraaf- en 
lantaarnpalen en dergelijke zijn t e verstaan en 
geen benzinepompen, welke trouwens ten tijde 
van het totstandkomen van het Rijkswegen
reglement in den hier gebezigden vorm nog niet 
voorkwamen ; 

0. dienaangaande: 
dat, - waar art. 6/ van het Rijksw~genre

glement kenl\jk t en doel heeft onnoodige ver
keersbelemmeringen op de Rijkswegen tegen 
te gaan, - het voor de vraag, of eenig voor
werp in den· zin van voorzegd voorschrift als 
een paal is aan te merken, in de voornaamste 
plaats op den uiterlijken vorm en niet op de 
bestemming daarvan aankomt; 

dat de R echtbank derhalve een metalen 
kolom van 2 Meter hoogte, -als waarvan ten 
deze sprake, ook al is in het midden daarvan 
een pomp aangebracht, tereèht a.Is een " paal" 
heeft aangemerkt en de omstandigheid, dat 
zoodanige pompen bij het tot stand komen van 
het Reglement nog niet bekend waren, daar
tegen niet kan afdoen; 

dat het middel alzoo is ongegrond ; 
0. evenwel ambt shalve : 
dat art . 6 aanhef en f van voormeld Regle

ment slechts verbiedt van R,jkswegen gebruik 
te maken door daarop lantaarn- en and"re 
palen, aanp,ak borden en dergelijke voorwerpen 
te plaatsen of te laten staan ; 

dat een benzinepomp niet noodwendig den 
vorm van een paal, aanplakbord of daarop ge
lijkend voorwerp behoeft te hebben en het den 
requirant telastegelegd een te zijnen aanzien be-
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wezen verklaarde feit, als zou hij ter plaatse, 
bij de dagvaarding vermeld, eene "benzine
pomp" hebben laten staan, in zijne algemeen
heid dus niet onder meergemelde verbodsbe
paling valt, ; 

dat de R echtbank, door niettemin die be
paling op clen requirant toe t e passen en hem 
deswege tot straf te veroordeelen, derhalve 
m0ergemeld voorschrift heeft geschonden en 
het bestreden vonnis niet in .stand kan worden 
gehouden; 

dat, vermits het bewezenverklaarde ook niet 
bij eenige andere wet of wettelijke verordening 
is strafbaar gesteld, de requirant, deswege van 
alle rechtsvervolging behoort te worden ont
slagen; 

Vernietigt het vonnis, den 3en Februari 1927 
door de Arr.-Rechtbank te Groningen in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor wat de aan 
het bewezenverklaarde gegeven qualificatie en 
de den requirant deswege opgelegde straf be
treft; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet op 
de R. 0.: 

Ontslaat den requirant t e dier zake van a lle 
rechtsvervolging. (N. J.) 

18 Mei 1927. RESOLUTIE van den Minister 
van Financiën betreffende Verrekening 
van vorderingen en schulden tusschen Rijk 
en Gemeenten. 

De Minister van Financiën, 
Gezien het Koninklijk besluit van 28 Maart 

1925 (Staatsblad n°. 125, Verzameling n°. 2572); 
Gelet op de betrekkelijke artikelen der Ge

meentewet (zie Verzameling nos. 1486 en 1810) 
en op de wet van 16 Juni 1915 (Staatsblad 
n°. 267, Verzameling n°. 547); · 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de navolgende voorschriften. 
§ 1. De uitkeering van de gemeenteopcenten 

op de directe belastingen en van de gemeente
lijke inkomstenbelasting, zoomede de terug
vordering van de kwade posten in de laatst
genoemde belasting, geschieden door de zorg 
van het Departement van Financiën. 

§ 2. Jaarlijks verstrekt de inspecteur der 
directe belastingen aan het Departement van 
Financiën (Afdeeling Generale Thesaurie, bureau 
Rijksbet,alingsdienat), nopens elke tot zijne 
inspectie behoorende burgerlijke gemeente of 
deel eener burgerlijke gemeente, de volgende 
gegevens: _ 

a. vóór 15 Februari een opgaaf (Grond
belasting n°. 40) en een opgaaf (Personeele 
belasting n°. 7) aanwijzende het vermoedelijk 
bedrag dat wegens gemeenteopcenten op de 
kohieren der grondbelasting respectievelijk 
der personeele belasting van den op 1 Januari 
te voren aangevangen dienst zal worden uit
getrokken. De geraamde opbrengsten wordeµ, 
voor zooveel de opcenten op de grondbelasting 
betreft, tot een veelvoud van twaalf gulden 
(voor bedragen boven f 1000 tot een veelvoud 
van honderd twintig gulden) en voor zooveel 
de opcent_en op de personeele belasting betreft, 
tot een veelvoud van vijftien gulden (voor 
bedragen boven f 1050 tot een veelvoud van 
honderd vijftig gulden), naar beneden afgerond ; 

b. vóór 15 Juni een opgaaf van de vermoe
delijke bedragen welke op de kohieren van den 

op 1 Mei te voren aangevangen dienst zullen 
worden uitgetrokken wegens : 

1 °. gemeentelijke inkomstenbelasting (In
komstenbelasting n°. 38) ; 

20. gemeenteopcenten op de Rijksinkomsten
be.lasting (Inkomstenbelasting n°. 38) ; 

3°. gemeenteopcenten op de vermogens
belasting (Vermogens.belasting n°. 73). 

Heft de gemeente zoowel een inkomsten
belasting als opcenten op de Rijksinkomsten
belasting, dan wordt voor elk dezer een afzon
derlijke opgaaf ingezonden. Beschikt de inspec
teur niet over de noodige gegevens voor eene 
deugdelijke raming in: zake de gemeentelijke 
inkomstenbelasting, dan vraagt hij die tijdig 
aan het gemeentebestuur. Met verhooging en 
verlaging van het tarief dezer belasting dient 
de inspecteur zooveel mogelijk rekening te 
houden. In daartoe leidende gevallen vraagt hij 
de noodige inlichtingen aan zijn ambtgenoot(en) 
der registratie. De geraamde opbrengsten 
w01·den, voor zooveel de gemeentelijke inkom:1 
stenbelasting betreft, tot een veelvoud van 
honderd gulden (voor bedragen boven f 25,000 
tot een veelvoud van duizend gulden) en voor 
zooveel de opcenten op de Rijkainkomsten
belasting alsmede die voor de vermogens
belasting betreffen, tot veelvouden van honderd 
gulden naar beneden afgerond ; 

c. vóór 15 December een opgaaf (Inkomsten
belasting n°. 38a) aanwijzende het vermoedelijk 
bedrag der kwade posten wegens gemeentelijke 
inkomstenbelasting welke in het eerstvolgend 
kalenderjaar tot afwikkeling zullen komen. De 
raming van dit bedrag behoort te geschieden 
aan de hand van het bedrag dezer kwade posten 
over het loopende kalenderjaar, waarbij evenwel 
rekening moet worden gehouden met waar
schijnlijke vermeerderingen en (of) verminde
ringen. De geraamde som w.ordt naar boven tot 
een veelvoud van honderd tachtig gulden (voor 
bedragen beneden f 540 tot een veelvoud van 
zes en dertig gulden) afgerond. 

§ 3. Kan een opgaaf bedoeld sub a of b van 
de vorige paragraaf niet tijdig worden inge
zonden, dan deelt de inspecteur de oorzaak der 
vertraging, op het aldaar genoemde tijdstip 
aan het Departement (Afdeeling Generale 
Thesaurie, bureau Rijksbetalingsdienst) mede. 
De ontbrekende opgaaf wordt daarna zoo 
spoedig mogelijk nagezonden_ 

§ 4. Indien de inspecteur vóór het einde der 
tiende maand van het dienst- respectievelijk 
kalenderjaar waarvoor eene ingezonden opgaaf 
dient, kan aannemen dat zijne onder a of b 
van § 2 bedoelde raming méer dan 10 pct. te 
ho0g of die sub c méér dan 25 pct. te laag is 
geweest, stelt hij aanstonds de aldaar genoemde 
Afdeeling hiermede door middel eener nadere 
opgaaf in kennis. Blijkt den inspecteur vóór 
evengenoemd tijdstip dat zijne onder a of b 
bedoelde raming méér dan 10 pct. te laag of die 
sub c méér dan 25 pct. te hoog is geweest, dan 
deelt hij dit, indien van het betrokken gemeente
bestuur een daartoe strekkend verzoek bij hem 
is ingekomen, op gelijke wijze aan het Departe
ment mede. In beide gevallen behoort een nader 
geraamd bedrag te worden afgerond, als voor 
de oorspronkelijke opgaven is bepaald. 

§ 5. Van de vorenbedoelde opgaven en 
nadere opgaven doet de inspecteur een afschrift 
toekomen aan het gemeentebestuur. 
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§ 6. Deze resolutie treedt in werking met 
ingang van 1 Juni 1927. Alsdan vervalt de re
solut ie van 28 April 1925, n°. 163 (Verzameling 
n°. 2573), zooals die later is gewijzigd , met dien 
verstande dat het tweede lid van § 5 van toe
passing blijft voor de grondbelasting dienst 
1927, de personeele belasting dienst 1927 en de 
inkomstenbelasting dienst 1926/1927. 

18 Mei 1927. BESCHIKKING VAN DEN HooGEN 
RAAD. 

Zakelijke belasting op het bedrij / in de gemeente 
H ellevoetsluis. 

De R aad van Beroep beslissende, dat 
's R ij ksloodswezen niet is eene onder 
neming of inrichting welke een bedrijf 
uitoefent, heeft daarmede tevens beslist, 
dat de Staat door het houden van 's Rijks 
loodswezen niet eene zoodanige onder
neming of inrichting houdt. 

Op de in de bestreden uitspraak vermelde 
gronden kon en mocht dus ook de Raad 
van Beroep beslissen dat 's Rijks loodswezen 
niet beoogt het verwerven van stoffelijke 
voordeelen en derhalve niet is eene onder
nemmg of inrichtmg, die een bedrijf uit
oefent. 

Wanneer eene gemeente in een belasting
procedure niet de ongeldigheid heeft inge
roepen van een door Burgemeester en Wet
houders in stede van door den Burgemeester 
ingediend vertoogschr ift - het vertoog
schrift dat de gemeente in het cassatie
middel op het oog heeft , bestaat overigens 
in dit geding niet - , kan zij niet in cassatie 
van houding veranderen en zich n og op 
de ongeldigheid van het vertoogschrift 
beroepen . 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeest er der gemeente Hellevoetsluis, 
t egen de uitspraak van den R aad van Beroep 
voor de Direct e Belastingen II, t e Rott erdam, 
van 14 Sept. 1924, bet.reffende den aanslag van 
den Staat der Nederlanden (Depar tement van 
Marine, 's Rijks loodswezen) in de zakelijke 
belasting op het bedrijf, geheven door de ge
meente Hellevoet sluis over 1923 ; 

Gehoord de raadslieden der pa rt ijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal, Berger, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende t ot verwerping van 
het beroep; 

0. dat de Staat in voornoemde belasting over 
voormeld jaar is aangeslagen tot een bedrag van 
f 984, t erwijl de Staat heeft betoogd, dat hij niet 
had behooren te zijn aangeslagen ; 

dat de Raad van Beroep t er zake heeft over 
wogen : 

,,dat het geschil t usschen pa rt ijen wordt be
heerscht door de vraag of 's Rijks loodswezen 
een onderneming of inrichting is, welke een 
bedrijf ui t oefen t ; · 

"dat van een bedrijf alleen dàn sprake kan 
zijn, indien daarbij beoogd wordt het verwerven 
van stoffelijk voordeel ; 

0 . hieromtren t : 
"dat appellants gemachtigde t er vergadering 

onweersproken heeft medegedeeld, dat bij de 
t ot st andkoming van de wet van 20 Aug. 1859 

(S taatsblad n°. 93), houdende bepalingen op 
den loodsdienst voor zeeschepen, in het Voor
loopig Verslag onder meer ls gezegd : ,,in geen 
geval behooren de t arieven (d.w.z. der loods
gelden ) beschouwd t e worden als mido.el tot 
verhooging van 's Rijks inkomsten " ; 

,,dat behoudens eenige"jar en na den Fransch
Duitschen oorlog het loodswezen t ekorten heeft 
opgeleverd, welke over de jaren 1915 tot en met 
1924 vele millioenen hebben bedragen, ook 
blijkens een staatj e van tekorten, dat appel
lants gemachtigde aan den Raad heeft over
gelegd en dat t er kennis van den Burgemeest er, 
die de juistheid der betrell;ende cijfers niet 
wenschte in twijfel te trekken, is gebracht, en 
wordt beschouwd als hier volledig herhaald en 
geïnsereerd ; 

,,dat voormelde gemachtigde evenzoo on
weersproken heeft medegedeeld, dat niettemin 
sedert 1875, toen de t arieven verlaagd waren 
en uit anderen hoofde van vroeger bestaande 
inkomsten als vuur- , t on- en bakengelden, loods
ta rieven en renten van het Pensioenfonds ver
vielen, de Staat de t arieven niet heeft verhoogd 
en r egeeringsvoorstellen, daartoe strekkende, 
een behandeling in de vergadering der Tweede 
K amer niet hebben volbracht ; 

,,dat het loodswezen er geheel op ingericht is, 
om in eelle publieke behoefte t e voorzien, zonder 
dat de inkomst en van den dienst ook maar in 
het minst gelij ken tred houden met de uitgaven, 
terwijl het personeel in afwij king van de vroeger 
bestaan hebbende regeling eene vaste wedde 
geniet, die geen verband houdt met zijn verrichte 
diensten ; 

"dat het loodswezen b. v. vijf lichtschepen op 
de Noordzee in stand houdt, benevens vele zeer 
kracht ige lichtt orens langs de kust, die voor de 
vaart op onze havens niet, althans niet in zoo 
st erke lichtkracht noodig zijn, en uit inter
nationaal oogmerk aldus worden bediend ; 

"dat tegenover de groote kosten, die deze 
veiligheidsmiddelen den Staat veroorzaken, 
geenerlei inkomsten uit die middelen staan ; 

"dat uit al het bovenst aande naar het oordeel 
van den Raad volgt, dat het met de t a rieven, 
zooals zij sedert viJft ig jaren zijn gehandhaafd, 
is uitgeslot en, dat 's Rijks loodswezen beoogt 
het verwerven van st offelijke vooréteelen, en de 
Raad in hetzelve niet ziet een onderneming of 
inricht ing, welke een bedrijf uitoefent ; 

,,dat mitsdien de aanslag, waarvan beroep, 
niet in sta.ud kan blijven " ; 

op welke gronden de R aad den aanslag heeft 
vernietigd ; 

dat tegen deze uitspraak a~s middelen van 
cassatie zijn voorgesteld : 

I. S~hending van art. 16 der wet van 19 Dec, 
1914 (S taatsblad n°. 564), in verban,d met 
art. 242e der Gemeentewet, doordien de Raad 
van Beroep niet heeft overwogen, dat de Staat 
der Nederlanden is eene onderneming of inrich
t ing, die een bedrijf uitoefent, en heeft beslist, 
dat het Rijks loodswezen is eene onderneming 
of inrir ht in cr, die geen bedrijf uitoefent; 

II. Schending of alt hans verkeerd e t oepassing 
van a rt . 265 b, vijfde lid, der Gemeentewet, in 
verband met art. 11 der wet van 19 Dec. 1914 
(Staatsblad n°. 564), doordien de R aad van 
Beroep mede recht heeft gedaan op een vertoog
schrift van Burgemeester en Wethouders van 
H ellevoetsluis, hetwelk daarbij , d. i. bij de t erug
zending van het beroepschrift door Burge-
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meester en Wethouders, dd. 22 J an. 1925, aan 
den R aad van Beroep is ingezonden, zijnde een 
vertoogschrift, indien dit wordt ingezonden, 
van den Burgemeester vereischt ; 

0. omtrent het eerste middel : 
da t de eerste daarin vervatte grief onaanne

melijk is, daar de Raad, uitmakende dat 's Rijks 
loodswezen niet is eene onderneming of inrich
ting welke een bedrijf uitoefent, daarmede 
tevens beslist, dat de Staat door het houden 
van 's Rijks loodswezen niet eene zoodanige 
onderneming of inrichting houdt ; 

0. omtrent het slot van het middel, dat de 
R aad op de door hem aangevoerde, hierboven 
uitvoerig weergegeven gronden kon en dus ook 
mocht bes lissen, dat 's Rijks loodswezen niet 
beoogt het verwerven van stoffelijke voordeelen 
en dus niet is eene onderneming of inrichting, 
die een bedrijf uitoefent ; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat het middel in zoover feitelijken grondslag 

mist, dat eenig beroepschrift of ver toogschrift, 
gedagteekend 22 J an. 1925, in dit geding niet 
bestaat; 

0. bovendien, dat, nu de gemeente, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor den 
R aad van Beroep de ongeldigheid van het door 
Burgemeester en Wethouders ingediend ver
toogschrift niet heeft ingeroepen en zoodoende 
h et stuk a ls van haar afkomstig heeft aanvaard, 
zij niet in cassatie van houding kan veranderen 
en het r echt verwerkt heeft zich nog op de 
ongeldigheid van het vertoogschrift te beroepen ; 

0. dat mitsdien geen der beide middelen tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

18 Mei 1927. BESCHIKKING VA.N DEN HoOGEN 
RAAD. 

Zakelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Hellevoetsluis. 

De Staa t der Nederlanden oefent door 
het houden t e Hellevoetsluis van 's Rijks 
M,irineworf aldaar geen bedrijf uit. 

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

Burgemeester der gemeente H ellevoetsluis, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de <lirecte belastingen II, te Rotterdam, 
van 14 Sept. 1926, betreffende den aan lag van 
den Staat der Nederlanden (Departement van 
Marine, 's Rijks Marinewerf) in de zake~ijke 
belasting op hot l edrijf, geheven door de ge
meente H ellevoetsluis, over het jaar 1923 ; 

Gehoord de raadslieden der partijen ; 
Gezien de stukken' ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat de, taat in voornoemde belasting over 
voormeld jaar is aangeslagen tot een bedrag 
van f 5184, terwijl de Staat heeft betoogd, dat 
hij niet had behooren te zijn aangeslagen ; 

dat de R aad van Beroep ter zalm heeft over-
wogen: -

"dat het verschil tusschen partijen wordt 
beheerscbt door de vraag of 's Rijks Marine
werf een onderneming of inrichting is, welke een 
bedrijf uitoefent; 

"dat van een bedrijf alleen sprake kan zijn 

indien daai:bij beoogd wordt het verwerven van 
stoffelijke voordeelen , 

0 . hieromtrent : 
dat appellants gemachtigde ter verga<lering 

onweersproken beeft medegedeeld : 
"dat 's Rijks Marinewerf beoogt het in goeden 

staat houden van de verdedigingsmiddelen t_e 
water en dat zij slechts bij uit,zondering en blJ 
gebleken noodzakelijkheid werkzaamheden voor 
particulieren verricht ; 

"dat tegenover een jaarlijkschen omzet van 
ongeveer f 500.000 slechts tot een bedrag van 
f 3000 per jaar werkzaamheden voor particu
lier en worden verricht ; 

,,dat bovendien de kosten der werkzaam
heden voor particulieren zoo worden berekend, 
dat daarin geen winstpercentage wordt op
genomen, hetgeen bij het strenge toezie,ht van de 
R ekenkamer ook niet mogelijk zou zijn ; dat 
daarbij slecht~ in rekening worden gebracht de 
arbeidsloonen, de materiaalkosten en een 
omslag voor aan<leei in de algemeene onkosten 
der werf: 

,,dat cierhahe van het beoogen en ver
werven van stoffelijke voordeelen in deze geen 
sprake i~; 

"dat uit al het bovenstaande naar het oordeel 
van den Raad volgt, dat 's R\jks Marinewerf 
niet is te te~chouwen al0 een onderneming of 
inrichting die een bedrijf uitoefent ; 

,,dat mitsdien de aanslag, waarvan beroep, 
niet in stand kan blijven" ; 

op welke gronden de R aad den. aanslag heeft 
vernietigd ; 

dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie zijn voorgesteld : 

I. Schending van art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914 (Staatsblad n°. 564), in verband met 
art. 242e der Gemeentewet, doordien de R a.ad 
van Beroep niet heeft overwogen, dat de Staat 
der Nederlanden is een onderneming of inrich
ting. die een bedrijf uitoefent, en heeft beslist, 
dat 's Rijks Marinewerf is een onderneming of 
inrichting die geen bedrijf uitoefent ; 

II. Schending, of althans verkeerde toepas
sing van a rt . 265b, vijfde lid, der Gemeentewet, 
in verband met art. 11 der wet van 19 Dec. 1924 
(Staatsblad n°. 564), doordien de R aad van 
Beroep mede recht heeft gedaan op een vertoog
schrift van Burgemeester en Wethouders van 
Hellevoetsluis, hetwelk "daarbij - d.i. bij de 
terugzending van het beroepschrift door Bur
gemeester en ·w ethouders, dd. 22 Jan. 1925 -
aan den R aad van Beroep is ingezonden, zijnde 
een vertoogschrift, indien dit wordt ingezonden, 
van den Burgemeester vereischt" ; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat de eerste daarin vervatte grief onaanne

melijk is, daar de R aad, uitmakende, dat 's Rijks 
Marinewerf niet is eene onderneming of inrich
ting welke een bedrij f uitoefent, daarmede 
t evens beslist, dat de Staat, door het houden 
van 's Rijks Marinewerf, niet een zoodanige 
onderneming of inrichting houdt ; 

0. omtrent het slot van het middel , dat de 
Raad op · de door hem aangevoerde, hierboven 
uitvoerig weergegeven gronden kon en dus ook 
mocht beslissen, dat 's Rijks Marinewerf niet 
beoogt het verwerven van stoffelijke voordeelen 
en dus niet is eene onderneming of inrichting, 
die een bedrijf uitoefent ; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat het middel in zoover feiteljjken grondslag 
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mist, dat eenig beroepschrift of ver t oogschrift, 
gedagteekend 22 J an. 1925, in dit geding niet 
bestaat; 

0. bovendien , dat, nu de gemeen te, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor den 
Raad van Beroep de ongeldigheid van het door 
Burgemeester en Wethouders ingediend ver
toogschrift niet heeft ingeroepen en zoodoen.de 
het stuk als van haar afkomstig heeft aanvaard,, 
zij niet in cassatie van houding kan veranderen , 
en het r echt verwerkt heeft zich nog op de 
ongeldigheid van het vertoogschrift te I.Jeroe
p en; 

0 . dat mitsdien geen der beide middelen tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

19 M ei 1927. R ONDSCHRIJVEN van den Mi
nist er van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provinciën, betreffen-

. de landing van vr eemde vliegtuigen. 
Met verwijzing naar de "Aanwijzingen voor 

de burgemee.sters, voor het geval een buitenlandsch 
militair luchtvaartitig binnen hunne gemeente 
mocht landen ( noodlandingen en ongevallen 
inbegrepen)" waarvan exemplar en waren ge
voegd bij het dezerzijdsch schrijven van 8 April 
1924, n°. 126 K abinet, heb ik de eer U H.E.G. 
m ede t e deelen, da t , t er voldoening aan het 
verzoek van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken om in voorkomend geval zoo spoedig 
mogelijk in kennis t e worden gest eld met 
landingen van vreemde militaire vliegtuigen op 
N ederlandsch gebied, bovenbedoelde "aan
wijzingen" bij deze worden aangevuld als aan
gegeven op het aanvullingsblad, waarvan een 
aantal exempla ren hierbij gaat. 

Ik verzoek U H.E.G. aan ieder van de burge
meesters in Uwe provincie een exemplaar te 
doen toekomen, met uitnoodiging, namens mij, 
in voorkomende gevallen overeenkomstig de 
strekking van de bedoelde aanvulling te han
delen. 

AANVULLING van de aanw1J z111gen voor 
de burgemeest ers, voor het geval een 
buitenlandsch milita irluchtvaartuig binnen 
hunne gemeente mocht landen · (nood
landingen en ongevallen inbegrepen). 

Pa ragraaf 4, tweede lid, wordt, met vervan 
ging van de punt door een komma, aan het slot _ 
aangevuld met de woor den : 

en in beide gevallen eveneens aan den Minist er 
van Buitenla.ndsche Zaken. 

Behoor t bij schrij ven van den Minister van 
Binnenla ndsche Za1rnn en Landbouw van 19 
Mei 1927, n°. 173, Kabinet. (B.) 

23 M ei 1927. BESLUIT t,ot vastst elling van 
eene form1,t ie t en aanzien van het personeel 
bij den P ensioenraad. S. 163. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Min;_st er van 

Financiën dd. 17 Mei 1927, n°. 101, 'Afdeeling 
Pensioenen en E eredienst en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Juni 1927 t e bepalen als 

volgt: 
Art. 1. H et aantal burgerlijke Rijksambte

nar en bij den Pensioenraad bestaat t en hoogst e 
uit: 

bij de afdeeling behandeling van bezwaar- en 
klaagschriften, zoomede van onderwerpen 
van algemeen juridischen aard : 

2 referendarissen ; 
1 hoofdcommies ; 
1 commies ; 
1 schrijver 1 e klasse ; 

bij de afdeeling pensioenen : 
l r eferendaris ; 
1 hoofdcommies ; 
3 commie ze n ; 
6 adjunct-commiezen ; 
1 schrijver 1 e klasse ; 
3 schrijvers 2• klasse ; 

bij de afdeeling contr6le en mutatiën : 
1 referendaris ; 
1 hoofdcommies ; 
1 commies ; 
3 adjunct-commiezen ; 

17 schrijvers 1 e klasse ; 
bij de afdeeling registratuur en secretarie : 

l hoofdcommies ; 
1 commies ; 
1 klerk; 
2 schrijvers 1 e klasse ; 
8 schrijvers 2• klasse ; 

bij de afdeeling fondsbeheer : 
Bureau ontvangsten : Bureau uitgaven : 

1 r eferendariq ; 
hoofdcommies ; 2 hoofdcommiezen ; 

3 commiezen ; 2 commiezen ; 
5 adjunct-commiezen ; 9 adjunct-commiezen ; 
4 klerken ; 8 klerken ; 
4 schrijvers 1 e klasse , 10 schrijvers 1 e klasse ; 
5 schrijvers 2• klasse ; 12 schrijvers 2• klasse ; 

12 machineschrijvers ; 
bij de afdeeling Militaire Zaken : 

1 referendaris ; 
1 hoofdcommies ; 
1 commies ; 
1 klerk; 
1 schrijver 1 e klasse ; 
1 schrijver 2• klasse ; 

bij de afdeeling wi8kunde : 
1 wiskundig adviseur; . 
1 referendaris ; 
2 klerken ; 

14 schrijvers Je klasse: 
en overigens uit : 

1 concierge ; 
6 boden; 
2 vast e knechts ; 
1 jongeling. 
2. Bij de Afdeeling voor de behandeling 

van bezwaar - en klaagschriften, zoomede van 
onderwerpen van algemeen juridischen aard 
kunnen voor éénmaal twee ambtenaren in den 
rang van adjunct-commies worden aangesteld, 
die, zooclra zich bij de overige afd eclingen voor 
hen passende vacaturen zullen voordoen, voor 
de vervulling daarvan worden aangewezen. 
Deze ambtenaren moet en bezit.ten de hoedanig
heid van meester in de r echten . 

Onze Minist er van FiPanciën is belast met de 
uit voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

H et Loo, den 23st en Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 7 Juni 1927.) 
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23 1',fe1. 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
W oonforens. Omstandigheid dat een 

gezin de beschikking had over een gemeu
bileerde woning buiten weten en zonder 
toestemming van het gezinshoofd. 

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

I. J. van C. te G. t egen de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 24 No
vember 1926 n°. 81, op zijne bezwaarschriften 
t egen de aanslagen als woonforens in de gemeen
t elijke inkomstenbelasting over de belastingjaren 
1922/23, 1923/24, 1924/25 en 1925/26 t e Z.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Maart 1927, n°. 189; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Financiën van 17 Mei 1927, n°. 123, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

0. dat I. J. van C. te G. over de belasting
jaren 1922/23 tot en met 1925/26 is aangeslagen 
als woonforens in de gemeente Z. ; 

dat, nadat hij daa rtegen bij Gedeputeerde 
Stat en van Gelderland bezwaren had ingebracht, 
dit college bij besluit van 24 November 1926 
de aanslagen heeft gehandhaafd, uit overweging, 
dat wijlen reclamants echtgenoote, H . W. van C., 
met wie hij in a lgeheele gemeenschap van goe
deren was gehuwd en van wie hij niet wettelijk 
was gescheiden, noch gescheiden van tafel en 
bed, als onderwijzeres bij het openbaar lager 
onderwijs werkzaam was in de gemeente Z. 
en zij aldaar woonde ; dat zij aanvankelijk 
wegens hoofdverblijf in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Z. was aangeslagen 
onder haren geboortenaam, doch over elk der 
belastingjaren 1922/23 tot en met 1925/26 
die aanslag is vernietigd, toen gebleken was, 
dat zij, als zijnde gehuwd en niet ges~heiden , 
woonplaats had bij haren man, waarna over 
elk van gemelde jaren ten name van den recla
mant een aanslag als werkforens ten bate van 
de gemeente Z. is gevolgd ; dat de reclamant 
t egen bedoelde aanslagen thans bezwaar heeft 
gemaakt omdat hij van oordeel is, dat hij niet 
aansprakelijk zou zijn voor het beschikbaar 
houden van eene gemeubileerde woning in de 
gemeente Z., waar, volgens zijne bewering, zijne 
echtgenoote hem kwaadwillig zou hebben ver
laten en hij van haar verblijf te Z. onkundig 
zou zijn geweest ; dat - wat er ook moge zijn 
van des r eclamants voorstelling van zaken -
wijlen zijne echtgenoote laatstelijk nog tot zijn 
gezin behoorde, aangezien zijn huwelijk met haar 
vóór haar overlijden niet was ontbonden ; dat 
daarom moet worden aangenomen, dat de 
r eclamant gedurende meer dan 90 dagen in etk 
van de vo0rmelde belastingjaren voor zijn 
gezin eene gemeubileerde woning in de gemeente 
Z. heeft beschikbaar gehouden ;dat hij trouwens 
zelf heeft blijk gegeven, dat laatstelijk_ vóór het 
overlijden zijner echtgenoote, nog een feitelijke 
band met haar door hem werd aan!lehouden ; 
dat hij toch nà het overlijden van zijne vrouw 
persoonlijk ter secretarie der gemeente Z. is 
komen informeeren naar het traJtement, dn.t zij 
als onderwijzeres van die gemeente nog te goed 
had, over hetwelk hij later heeft beschikt, en hij 
bovendien ook in ontvangst heeft genomen het 
bedrag van de door overledene betaalde belas
ting-aanslagen, nadat deze wegens informaliteit 
waren te niet gedaan ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
I. J. van C. bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zijne echtgenoote hem op 2 Apnl 
1920 kwaadwillig heeft verlaten en hij sindsdien 
tot den dag van haar overlijden van haar verblijf 
onkundig is geweest ; dat hij dan ook haar geen 
toestemming heeft gegeven tot het huren van 
eene gemeubileerde woning te Z. en zij zonder 
zijne toestemming daartoe niet bevoegd was ; 

0. dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat wijlen de echtgenoote v:an 
I. J . van C. buiten zijn weten en zonder z1Jne 
toestemming te Z. eene gemeubileerde woning 
t e harer beschikking heeft gehad, gedurende de 
belastingjaren 1922/23 tot en met 1925/26 ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat I. J. van C. t e Z. voor zijne 
echtgenoote eene gemeubileerde woning in den 
zin van art. 244a, lid 1 4° der Gemeentewet ter 
beschikking heeft gehouden ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van 
Gelderland ten onrechte de hem opgelegde aan
slagen als woonforens te Z. over voornoemde 
belastingjaren hebben gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : . 

met vernietiging van het bestreden beslmt 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de 
aanslagen van I. J_ van C. als woonforens te Z. 
over de belastingjaren 1922/23 tot en met 
1925/26 te vernietigen. 

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. 

H et Loo, den 23 Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(B. ) 

23 Mei. ARREST VAN DEN HoOGEN RAAD. 
Telastlegging dat verdachte t en verkoop 

in voorraad heeft gehad "zes, althans eemge 
flesschen gevuld met Cherry Brandy, -
althans sterken drank - achttien, althans 
eenige flesschen gevuld met advocaat -
althans sterken drank." 

Volgens deze telastlegging waren de 
d ranken in ieder geval sterke drank en 
was, toen deRechtb. besliste dat de dranken 
Cherry Brandy en advocaat waren, geen 
nadere beslissing n oodig. 

De R echtb. heeft zich t erecht op het 
standpunt gesteld dat, nu de wet niet 
bepaalt wat sterke drank is, de rechter zich 
naar het spraakgebruik dient te gedragen. 
Dat spraakgebruik heeft de R echtb. niet 
later als criterium losgelaten. 

Uit hetgeen omtrent het alcoholgehal~e 
is gebleken, heeft de R echtbank afgeleid 
dat de advocaat was bereid met st erken 
drank en dat deze bij die bereiding een rol 
van beteekenis heeft gespeeld, daar onge
veer de helft van de advocaat st erke drank 
was. Terecht was de R echtb. van oordeel 
dat zulk een drank naar het spraakgebruik 
sterke drank is. 

(Sv. art. 358, Drankwet art. 1.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 
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Op het beroep van A. M. K., kruidenier, 
wonende te Schagen , req uiran t van cassatie t egen 
een t egen hem gewezen vonnis van de Arr. -
Rechtbank t e Alkmaar van den vierden 
J anuari 1927, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van een vonnis van het K an
tongerech t te Schagen van 28 October 1926, 
t er zake van : ,,het zonder de vereischte ver
gunning st erken drank in voorraad hebben t en 
verkoop in het klein", met t oepassing van 
a rt. 50 der Drankwet en art. 23 Sr. is veroor
deeld tot eene geldboete van vijf en twint ig 
gulden en t waalf dagen vervangende hechtenis, 
met beslissing om trent de stukken van over
t uiging als in het vonnis omschreven (gepleit 
door Mr. A. J. M. Leesberg ). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan requirant is te last e gelegd, dat hij den 
10 Juni 1926, des namiddags circa 3 uur, te 
Schagen zonder de vereischte vergunning t en 
verkoop in het klein in voorraad heef t gehad 
zes, alt hans eenige flesschen , gevuld met 
Cherry-Brandy - al thans sterken drank, -
vier , alt hans eenige flesschen, gevuld met boe
renjongens, - althans st erken drank, - acht
tien, althans eenige flesschen, gevuld met 
advocaat - alt hans sterken drank. Met ver
nietiging van een te dezer zake gewezen mon
d eling vonnis van den K an tonrechter, ver
klaarde de Rechtbank bij de bestreden uit
spraak bewezen , da t requiran t het hem te 
last e gelegde heeft gepleegd met dien ver
stande, da t hij zes flesschen met Cherry 
Brandy, vier fl esschen, gevuld met boeren
jongens, en achtt.ien flesschen , gevuld met 
advocaat in voorraad heeft gehad. Uit deze 
beslissing volgt m. i. de ongegrondheid van het 
eerste cas atiemiddel, luidende : Schending 
althans verkeerde toepassing van art. 358 Sv., 
op grond, dat de Rech t bank, ofschoon in de 
dagvaarding drie alternatieve telast leggingen 
voorkomen , niet in het vonnis beslist , welke 
dier alternatieve t elastleggingen zijn bewezen, 
immers de bedoelde keuze tusschen de alter
natieve telasteleggingen blijkt wel te zijn ge
daan . In de bewoordingen der dagvaarding : 
-Cherry-Brandy, alt hans st erken drank." ,,Boe
renjongens, alt hans sterken drank" en "Advo
caat, althans st erken drank" ligt kennelijk de 
bedoeling om die met name genoemde dranken 
als sterken dran k aan te duiden . Het middel 
behoor t dus m. i. t e worden verworpen . 

Het tweede middel luidt : 
Schending al t hans verkeerde toepassing van 

art. 50 der Drankwet op grond dat de Rech t 
bank ten onrech te heeft beslist , dat de advo
caat, die verdachte in voorraad had ten ver
koop in het klein, was sterke drank. 

Blij kens de mondelinge toelicht ing door den 
raadsman van requirant kom t de grief hierop 
neer, dat de Recht bank ten onrechte de hier 
bedoelde advocaat t ot sterken drank in den 
zin der Drankwet zoude hebben gerekend, hoe
wel door deskundig oordeel vaststaat, dat daar
in niet meer dan 9. 78 gewich tspercen ten alcohol 
voorkomen. Daar de Drankwet niet aangeeft, 
wa t zij onder s terken drank verstaat, kon de 
Recht bank t er bepaling van di t begrip met het 
spraakgebruik te rade gaan en m. e. zoude er 
slechts dan grond voor cassatie van het he-

streden vonnis bestaan, indien in strijd met het 
spraakgebruik de bierbedoelde drank als sterke 
drank ware aangemerkt. Het wil mij voorkomen, 
da t dit niet het geval is. Voorop stelt de Recht
bank, dat zij alcohol van ten minste 15 volume
procen ten als sterken drank beschouwt , hetgeen 
klaarblijkelijk niet anders bet eekent, dan dat, 
naar 's Rechters oordeel, eenedrinkba re vloeistof, 
waarin op 100 c.M. 3 t en minste 15 c.M. 3 alcohol 
gevonden wordt, als st erke drank is aan te mer
ken. De Rech t bankmeent echtervoorts ookonder 
s terken drank te moeten begrijpen die dranken, 
welke met alcoholhoudende vloeistof van voor
melde sterkte zijn bereid en waarbij zoodanige 
alcohol een rol van eenige beteekenis speelt, 
terwijl de beteekenis van die rol dan weer 
afhangt van de hoeveelheid en de soor t der 
overige t oegevoegde bestanddeelen . Dezen 
maatstaf meent de R echtbank mede t e moeten 
aanleggen, omda t anders -, gelijk zij zegt, -
dranken niet onder het wettelijk begrip st erken 
drank zouden vallen , die naar het gewone 
spraakgebruik daaronder wel t huis behooren . 
H et verwij t van requirants geachten raadsman, 
dat de R echt,bank het spraakgebruik, waarvan 
zij ui tging, verder in haar vonnis zoude hebben 
verwaarloosd, is dus onverdiend. 

Ten aanzien vaL de bovenbedoelde boeren
jongens werd requi rant van alle rechtsver
volging ontslagen, omdat niet kon worden 
aangenomen, dat zij op zich zelf sterken drank 
vormen, noch de bereiding ermede bewezen 
werd geacht. 

Dat het aannemen van den eerst en maatstaf 
,,alcohol van 15 volumeprocenten " het aan
nemen van den naderen maatstaf "bereid met 
sterken drank, die eene rol van beteekenis 
speelt" zoude uitsluiten, gelijk bij _flleido'?i 
namens requiran t werd betoogd , sch1Jnt mu 
niet juist. Men vergete toch niet, da t de R echt 
bank de beteekenis der rol, door den sterken 
drank vervuld, niet alleen bepaald wil zien door 
de hoeveelheid der aan de alcoholische vloeistof 
toegevoegde bestanddeelen, maar ook door de 
soor t dier bestanddeelen. Blijkbaar ziet de 
Recht bank er dus, voor wat betreft de vraag, 
of eenige drank in het dagelijksche leven of 
naar spraakgebruik sterke drank is te noemen, 
verschil in, of de alcoholhoudende vloeist of ver
dund is door mi ddel van water, dan wel door 
middel van vast e stoffen, als bij advocaat 
eimassa en suiker. 

Al moge scheikundig de agregatietoestand 
der vermengde stoffen voor het begrip "ver
dunnen " onverschillig zijn, daaruit volgt, meen 
ik, nog niet, dat het voor het begrip "sterke 
drank" geen verschil zoude mogen maken , of 
men te doen heeft met een vloeistof, drank 
als zoodanig, waarvan het alcoholgeha lte door 
toevoeging van water t ot een verlaagd percen
tage is t eruggebrach t, dan wel met eene hoe
veelheid vaste stof, i. c. eieren en suiker, welke 
door bijmenging van sterken drank geschikt 
gemaakt is om in vloeiharen staat als drank 
te worden genuttigd. 

Nagaande, hoe het t en aanzien van den 
hiervoren in de tweede plaats vermelden maat
staf met den hierbedoelden advocaat was ge
st eld, komt de R ech t bank op grond van het 
deskundig onderzoek, waar volgens deze drank, 
ontdaan van de daarin verwerkte ei- en suiker
massa, bleek te bevatt en eene vloeistof, hou-



1927 24 MEI (S.164) 318 

dende 19.25 % alcohol (gewichtsprocenten), tot 
de slotsom, dat deze advocaat is bereid met 
sterken drank. Dat deze sterke drank bij die 
bereiding eene rol van beteekenis heeft vervuld, 
kon de Rechtbank m.i ., gelijk zij doet, hieruit 
afleiden, dat, blijkens voormelde verhoudings
cijfers van 9. 78 gewichtsprocen ten op den drank 
als geheel en van 19.25 gewichtsprocenten op 
het eimassa en suikervrije product, deze advo
caat voor ongeveer 50 % ui t sterken drank 
bestaat . 

Door mede in verband met den aard der 
toegevoegde stoffen op grond hiervan aan te 
nemen, dat de advocaat zelf als sterke drank 
in den zin der wet moet worden aangemerkt, 
heeft de Rechtbank. naar het mij voorkomt , 
noch het aangehaalde art ikel der Drankwet, 
noch eenig ander wetsartikel geschonden of 
verkeerd toegepast, zoodat ook dit middel niet 
tot cassatie zal kunnen leiden. 

Mitsdien concludeer ik tot venverping 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. ; 

0 . omtrent het eerste middel: 
dat de telastlegging kenlijk in dien zin is te 

verstaan, dat- met de ten aanzien van eiken 
drank vermelde woorden "althans sterken 
drank" werd te kennen gegeven, dat die dran
ken in ieder geval sterke drank waren, al zouden 
zij geen Cherry-Brandy of advocaat zijn ge
weest; 

dat hieruit van zelf volgt, dat toen beslist 
werd dat zij wel Cherry-Brandy en advocaat 
- en mitsdien sterke drank - waren, nadere 
beslissingen als in het middel verlangd, niet 
meer noodig waren ; 

dat derhalve het middel is ongegrond ; 
0. dat de grieven van het tweede middel 

blijkens de toelichting daarvan hierop neer 
komen, dat de Rechtbank haar beslissing dat 
de advocaat was sterke drank, heeft gegrond 
op het onderzoek van een vloeistof, die niet 
meer gelijk was aan die, welke in de flesch 
voorkwam, immers van deze vloeistof, nadat 
zij ontdaan was van diverse bestanddeelen, 
die met haar één geheel vormden en dat de 
Rechtbank voorts het spraakgebruik, dat vol
gens haar als criterium moest dienen, later als 
zoodanig heeft los gelaten, terwijl overigens 
volgens dat spraakgebruik advocaat nog geen 
sterke drank zou zijn ; 

0 . daaromt ren t : 
dat de Rechtbank zich bij haar vonnis op 

het standpunt heeft gesteld, dat, waar de Drank
wet niet bepaalt, wat volgens haar onder 
sterken drank is te versta.an, de rechter bij de 
beslissing der vraag of de flesschen sterken 
drank inhielden, zich diende te gedragen naar 
het spraakgebruik : 

dat zij diensvolgens in aanslui ting aan een 
deskundig oordeel aannam : 1 °. dat sterke 
drank is alcohol van minstens 15 volume
percen ten, waaronder zij blijkens haar verder 
betoog verstaat, dat wanneer een drank, in 
zijn geheel genomen, uit meer dan 15 volume
percenten zuivere alcohol bestaat, die drank 

als sterke drank moet worden aangemerkt ; 
2°. dat eveneens "sterke drank" zijn die dran
ken, welke met alcohol van minstens 15 volume• 
percenten als voormeld bereid worden en waar
bij zulke alcohol een rol van eenige beteekenis 
blijft spelen, in verband met de soort en de 
hoeveelheid der toegevoegde bestanddeelen ; 

dat de Recl).tbank voorts heeft aangenomen, 
dat de flesschen Cherry-Brandy en advocaat 
inhielden sterken drank, als vallende Cherry
Brandy onder eerstgemelde en de advocaat 
onder laatstgemelde begripsbepaling; 

dat de Rechtbank de beslissing t en aanzien 
van de · advocaat heeft gegrond op de om
standigheid, dat was komen vast te staan dat 
de vloeistof, die daarvan overbleef, nadat hij 
was ontdaan van s uiker en eimassa, 19,25 
gewichtspercenten alcohol bevatte en de vloei
stof, zooals hij zich in de flesch bevond, 9. 78 
gewichtspercenten; 

dat zij daaruit heeft afgeleid, dat de advo
caat bereid was met sterken drank en dat deze 
bti die bereiding een rol van beteekenis heeft 
gespeeld, daar ongeveer de helft van de advo
caae sterke drank was geweest; 

0. dat ui t het vorenstaande blijkt, dat de 
bewering als zoude de Rech t bank bij haar 
beslissing het spraakgebruik niet meer als 
criterium hebben laten gelden, geen steun 
vindt in het bestreden vonnis en dat" daarbij 
kennelijk is aangenomen, dat ook de hierboven 
onder 2°. omschreven d ranken naar het spraak
gebruik, in verband met de aangeduide omstan
digheden, als sterke drank kunnen worden 
aangemerkt ; 

0. dat laatstbedoelde beslissing is juist; 
0. dat voorts de Rechtbank terecht - zoo

als trouwens niet is betwist - aannemende, 
dat naar het spraakgebruik was te beslissen 
of de voorradige advocaat was sterke drank 
in den zin van art. 50 der Drankwet, haar 
beslissing, dat zulks ten deze het geval was, 
in aansluiting aan de door haar vooropgestelde 
begripsbepaling, mocht gronden op een onder
zoek van een der samenstellende deelen van 
bedoelden drank en uit de daaruit gebleken 
omstandigheden, hiervoren vermeld, zonder 
dat daardoor haar beslissing in strijd kwam 
met gemeld artikel der Drankwet ; 

0. dat derhalve ook dit middel i~ ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

24 .Mei 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het bijzonder reglement van politie 
voor de rivier de Hollandsche IJssel, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 
1906 (Staatsb/,ad n°. ll8), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 8 April 
1924 (Staatsblad n°. 177). S. 164. 

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

Waterstaat van 21 April 1927, La. C., afdeeling 
Waterstaat A. ; 

Gelet op de wet va.n 28 Februari 1891 
(S taatsblad no. 69), op artikel 1 van het Alge
meen. R eglement van politie voor rivieren en 
Rijkskan.alen, alsmede op het Binnenaanvarings
reglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
Mei 1927, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 19 Mei 1927, n°. 341, 
afdeeling Waterstaat A. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In het bijzonder reglement van politie voor 

de rivier de Hollandsch e IJssel, vastgesteld bij 
Koninklijk Be luit van 30 Mei 1906 {Staatsblad 
n°. 118), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 8 April 1924 {Staatsblad n°. 177) 
wordt na artikel 3 een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende als volgt : 

"Art. 3bis. Met a,fwfjking van de artikelen 
7 en 17, eerste en tweede lid, van h et Binnen
aanvaringsreglement, behoeven vaartuigen, die 
geankerd of gemeerd liggen buit1m het vaar
water en binnen E>en zelling landwaarts van den 
doorgaanden oever, des nachts geen lichten te 
voeren." 

Onze Minister van Wat erstaat is belast met 
cle uitvoering van dit beslu.it, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den R aad van State 
in afschrift medegedeeld znl worden. 

H et Loo, den 24sten Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
{Uitgeg. 7 Juni 1927.) 

25 1YJei 1927. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 409 der Invaliditeitswet, houdende 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur betreffende de contröl e op 
de naleving van de bepalingen der Invali
diteitswet door kermisreizigers. S. 165. 

WIJ WILHELMINA, E z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Ha.ndel en Nijverheid van 23 Maart 
1927, n°. 636, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 409 der Invaliditeitswet en 
arti el 41 der R adenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 10 Mei 1927, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1927, n°. 1170, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is afzon
derlijke contrölemaatregelen op de naleving 
van de bepalingen der Invaliditeitswet door 
kermisreizigers te treffen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De R aden van Arbeid zenden aan 

den Raad van Arbeid te 's-Gravenhage in de 
maand J anuari van elk jaa r een opgave van de 
namen en de rentenummers der verzekerden, 
in loondienst werkzaam of werkzaam geweest 
van kermisreizigers, die niet aanstonds kunnen 
worden opgespoord en die blijkens de admini
stratie van de R aden nalatig zijn in het betalen 
van verschuldigde premiën, alsmede opgave v:1,n 
de namen diel' na latige werkgevers en van de 
door die werkgevers verschuldigde premie
bedragen. 

2. De R aad van Arbeid te '8-Gravenhage 
verzamelt de opgaven, bedoeld in •a,r tikel l, en 
zendt afschrift van den verzamelstaat aan de 
overige R aden van Arbeid, 

3. De R aden van Arbeid oefenen op de 
naleving der bepalingen der Invaliditeitswet 
door de kermisreizig:ers, die niet ressorteeren 
onder hun ressort, aoch die zich tijdelijk op
houdPn in hun gebied, contröle uit aan de hand 
van de opgaven, bedoeld in artikel 2. 

Onze Minist.er van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Arbeid, Handel en N1jverheid, 
J. R. SLOTE,fARER DE BRUÏNE. 

{ Uitgeg. 15. Jitni 1927.) 

27 .Mei 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Beschikbaar telling van gelden voor 

nieuwe schoolbanken kan door het school
bestuur slechts worden geëischt, als die 
nieuwe banken voor het onderwijs bepaal
delijk noodig zijn. 

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

den Raad der gemeente A. tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 9 Februari 
1927, n°. 75, waarbiJ met venuetiging van zijn 
besluit van 4 November 1926 is bepaald, dat 
alsnog medewerking behoort te worden verleend 
met betrekking tot de aanschaffing van nieuwe 
schoolbanken ten behoeve van de Nederduitsch· 
Hervormde school te B. aldaar ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente A. op 4 Novem

ber 1926 afwijzend heeft beschikt op een verzoek 
van het bestuur der Nederduitsch H ervormde 
school te B. om beschikbaar telling van gelden 
voor het aanschaffen van nieuwe banken ; dat 
ingevolge een door het schoolbestuur bjj Ged. 
Staten ingesteld beroep dit College bij besluit 
van 9 Februari 1927, met vernietiging van het 
raadsbesluit heeft beRlist, dat door den Ge
meenteraad medewerking wordt verleend voor 
de aanschaffing van nieuwe schoolbanken ten 
behoeve van de Nederduitsch Rervormde school 
te B. ; dat Geel. Staten daarbij hebben over
wogen, dat door het schoolbestuur aan de in 
art. 73 der lager.onderwijswet 1920 gestelde 
vereischten, voor zoover ten dezen .,;an toe
passing, is voldaan en derha.lve de Raad ten 
onrechte zijn medewerking heeft geweigerd ; 
dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
de bestaande banken voor schoolgebruik nog 
wel zeer geschikt zijn, t erwijl het aantal banken 
genoegzaam Îl1 de behoeften voorziet; dat. waar 
ingevolge art. 206, derde lid der lager-onderwijs
wet 1920 een aanvrage om medewerking tot den 
bouw van een nieuwe school kan worden af
gewezen op grond van de bruikbaarheid van 
het bestaande gebouw, het fl, lleszinA in den geest 
der wet mag worden geacht, dat niet alleen 
een aanvrage om gelden voor de opr.ichting van 
nieuwe gebouwen, doch ook voor nieuwe scbool
meubelen kan worden afgewezen op grond, dat 
de bestaande voor het onderwijs bruikbaar zijn; 
dat derhalve het aangevraagde moet worden 
geacht niet te vallen onder de normale eischen, 
aan het geven van onderwijs te stellen ; dat de 
kosten van herstel van enkele banken behooren 
tot die, vermeld in art. 55/ der wet, welke kosten 
door het schoolbestuur behooren te worden 
bestreden uit de vergoeding ingevolge art. 101 
dier wet; 

0. dat art. 72 der lager-onderwijswet 1920 
aan het bestuur van een rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging o.m. de 
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bevoegdheid geeft, aan den Gemeenteraad 
gelden aan te vragen, benoodigd voor de aan
schaffing van nieuwe schoolbanken ; dat dit 
buitengewone recht, den schoolbesturen toe
gekend, een strikte interpretatie vordert en 
derhalve moet worden geacht beperkt te zijn tot 
uitgaven, die noodig zijn ter voldoening aan de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
tvijs te stellen ; dat blijkens het rapport van den 
Inspecteur van het lager onderwijs, de school
banken, ter vervanging waarvan nieuwe schO')l
banken zijn aangevraagd, niet voor afkeuring 
vatbaar zijn en als geschikt >'Oor schoolgebruik 
:noeten worden aangemerkt,, zij het ook dat zeer 
enkele banken verstevigd moeten worden en 
dat .het voorts aanbeveling verdient, dat alle 
banken door opverven een meer ooglijk aanzien 
krijgen ; dat deze kosten behooren tot die, ver
meld onder art, 55, letter f der lager-onderwijs
wet 1920 en door het schoQlbestuur behooren te 
worden bestreden uit de vergoeding ingevolge 
art. 101 der wet ; dat derhalve de Raad tere~ht 
de gevraagde medewerking heeft geweigerd 
en Ged. Staten bij hun bestreden besluit ten 
onrechte hebben bepaald, dat de Raad die 
alsnog moet verleenen; 

Gezien de lager-onderwijswet 1920 ; 
:Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden bes,uit 
van Ged . taten van Gelderland van 9 Februari 
1927, n°. 73, het raadsbesluit van 4 November 
1926, houdende afwijzing van de aanvrage, te 
handhaven, 

Onze Minister, enz, (Gem. -Stem.) 

30 Mei 1927, BESLUIT tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
het Noordzeekanaal. S, 166. 

WrJ WILHELMINA, E •z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Maart 1927, La. H., afdeeling 
Waterstaat A,; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
5 April 1927, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 21 Mei 192ï, n,0 , 341, afdeeling 
Waterstaat A. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het volgende 

Bijzonder reglement van politie voor het Noord
zeekanaal. 

Art. 1, l, Dit reglement is van toepassing 
op: 

a. de buitenhaven in de Noordzee; 
b, het buitenkanaal met de buitent-oelei

dingskanalen naar de Noordzeesluizen ; 
c, de Noordzeesluizen, zijnde de nieuwe of 

groote schutsluis en de oude Noordzeesluizen, 
bestaande uit de middenschutsluis, de kleine 
schutsluis en de uitwateringssluis ; 

d, de binnentoeleidingskanalen naar de 
Noordzeesluizen en het hoofdkanaal tot de 
grens van het vaarwater in beheer bij de ge
meente Amsterdam, welke grens door twee 
palen op den zuidelijken oever is aangegeven ; 

e. de zijkanalen : 
naar B everW'ijk (zijkanaa l A), over eene lengte 

van 800 M. gemeten uit de as van het hoofd
kanaal, 

naar Spoarndam (zijkanaal B en C), 
naar Nauerna (ziJkanaal D), 
naar Westzaan (zijkanaal E), 
naar Halfweg (zijkanaal F), 
naa r Zaandam (zijkanaal G), overeenelengte 

van 1000 M, gemeten uit de as van het hoofd
kanaal, 

naar de Molensluis (Barndegat) (zijkanaal H), 
naar Oostzaan (zijkanaal I) ; 
/ . de vaargeul binnen de Oranjesluizen ter 

lengte van 500 M. gemeten langs de as der 
vaargeul; 

g. een st,rook water in het Afgesloten IJ, 
breed 100 l\L, bewesten den afsluitdijk naar 
Schellingwoude, van den mond van het Mer
wedekanaal tot de onder f genoemde vaargeul ; 

h, de Oranjesluizen ; 
i, de vaargeul in het Open LT, buiten de 

Oranjesluizen, zijnde een strook water ter 
lengte van 4300 M., en ter breedte van 315 M., 
gemeten uit den teen van den daarlangs gelegen 
strekdam, met dien dam; 

lr. de buskruithaven onder de gemeente 
Spaarndam, 

2, Het gebied, waarop dit reglement van 
toepassing is, wordt op de aangehechte kaart 1 

door een zwarte arceering aangegeven. 
2. 1. Dit reglement wordt gedrukt en 

algemeen verkrijgbaar gesteld. 
2, Mede wordt gedrukt en algemeen ver

krijgbaar gesteld eene vertaling van het regle
ment in het Engelsch, het Duitsch en het 
Fransch. 

3. 1. De minste diepte in de buitenhaven, 
het buitenkan,aal en het buitentoeleidingskanaal 
naar de grootc schutsluis te IJmuiden wordt, 
in verband met het getij, aan den mond van 
het buitenkanaal door seinen aange$even. 

2, Bij de groote schutsluis wordt, 1n verband 
met het getij, door een sein in cijfers de diepgang 
in decimeters aangegeven, waarmede de sche
pen, bij veiligen stand der seinen voor de in
vaart, de sluis mogen invaren. De schippers 
van vaartui_gen met meer dan 75 decimeters 
diepgang ziJn verplicht, zich bij het naderen 
van de sluis van den juisten diepgang van hun 
vaartuig te overtuigen, en mogen de sluis niet 
invaren, indien die diepgang meer bedraagt 
dan door het dieptesein bij de sluis wordt aan
gegeven, ook al staan de seinen voor de invaart 
der slui~ op veilig. 

3. Op het kanaal worden alleen toegelaten 
vaartuigen, die, onverschillig waar gemeten, 
geen grooter diepgang hebben dan : 

a. voor het hoofdkanaal 9,20 M, bjj een 
waterstand in het kanaal van 0.50 l\f. - N,A.P. 
en zooveel meer of minder als de waterstand in 
het kanaal hooger of lager dan de genoemde 
hoogte is; 

b. voor het zijkanaal naar Zaandam (zij 
kanaal G) 8 M. bij een waterstand in het kanaal 
van 0.50 M, - N,A,P, en zooveel meer of 
minder als de waterstand in het kanaal hooger 
of lager dan de genoemde hoogte is ; 

c, voor het binnentoeleidingskanaal naar 
de oude Noordzeesluizen 7,10 M. bjj een 
waterstand in het kanaal van 0.50 M. - N,A.P. 
en zooveel meer of minder als de waterstand 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
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in het kanaal hooger of lager dan de genoemde 
hoogte is; 

d. voor het vaarwater ·beoosten Amsterdam 
en voor de Oranjesluizen 3.50 M. ; 

e. voor de zijkanalen naar Spaarndam (z.\j
kanalen B en C) naar Nauerna (zijkanaal D) 
en naar Halfweg (z.(jkanaal F), voor zooveel 
dit laatste betreft, tot 515 M. benoorden de 
sluizen aldaar, 3 M.; 

.f. voor het, zi.ikanaal naar Westzaan (z.\j
kanaal E) 2.20 M. uitgezonderd de ligplaat,s 
voor zeeschepen in dit zijkanaal waar, naar 
gelang van de aanwezige diepte, zeeschepen 
worden toegelaten van 5.50 M. diepgang aan 
het begin tot 3 M. diepgang aan heL einde ; 

[J. voor het zijkanaal naar Oostzaan (zij
kanaal I) 2 M. ; 

h. voor het zijkanaal naar Beverwijk 
(zijkanaal A) 2 M. ; 

i. voor het zijkanaal naar de Molensluis 
(zijkanaal H) 1.30 M. en voor het zuidelijk 
gedeelte van het zijkanaal naar Halfweg (zij
kanaal F) 2.25 M. aan de westzijde en 1.50 M. 
aan de oostzijde ; 

k. voor d,e buskruithaven 2.75 M. 
4. De voor het hoofdkanaal aangegeven 

diepgang geldt t en westen van Amsterdam 
voor de waterstanden, afgelezen aan de peil
schalen aan de Noordzeesluizen; ten oosten 
van Am8terdam voor de waterstanden, afgelezen 
aan de peilschalen aldaar, of aan de Oranje
sluizen. 

5. Als maatstaf van den diepgang, dien te 
IJmuiden binnenkomende vaartuigen op het 
kanaal zullen verkrijgen, wordt aangenomen 
hun diepgang in de buitenhaven of het buiten
kanaal, vermeerderd met l decimeter. 

6. De voor de zijkanalen aangegeven diep
gangen gelden alle bij een waterstand· van 0.50 
M. - N.A.P. en hooger afgelezen aan de ;peil
schalen te Amsterdam of aan de Oranjeslmzen. 

7. De maximum breedte der vaartuigen 
bedraagt: 

a. voor de Noordzeesluizen te IJmuiden 
24 M.; 

b. voor de Oranjesluizen 17.75 M.; 
c. voor het oost,elijk zijkanaal naar 8p11arn

dam (zijkanaal C), mits gaande door de westelijke 
doorvaart van de draaibrug over den mond 
van dat zijkanaal, 11.75 M.; 

d. voor de oostelijke doorvaart van de 
draaibrug over den mond van zijkanaal C 
"9.50 M. 

8. ·De maximum lengte d er vaartuigen be
draagt: 

a. voor de Noordzeesluizen te IJmuiden 
220 M.; 

b. voor de Oranjesluizen 90 M. 
9. Het westelijk zijkanaal naar Spaarndam 

(zijkanaal B) is alleen toegankelijk voor vaar
tuigen met gestreken mast die niet meer dan 
1.50 M. bovPn den waterspiegel uitsteken. 

10. De havenmeester kan in bijzondere om
standigheden vaartuigen tijdelijk ovhouden, 
wanneer hij dit in het belang der scheepvaart 
noodig oordeelt. 

4. 1. Van het zijkanaal naar Halfweg (zij
kanaal F) is het noordelijk gedeelte tot 2500 M. 
bezuiden de as van het hoofdkanaal ingericht 
si,ls inRchietplaats voor torpedo's . 

2. Wanneer het zijkanaal als zoodanig ge
bruikt wordt, kan de scheepvaart tijdelijk 
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geRtremd worden en moeten de schippers, die 
van het zijkanaal gebruik willen maken, zich 
gedragen naar de door de ter plaatse aanwezige 
Marine-autoriteit te geven aanwijzingen en 
hunne vaart1.1igen zoo noodig op diens bevel 
verhalen. 

5. 1. Uit zee komende en in de buitenhaven 
varende of Jjggende vaartuigen ontvangen, 
wanneer de havenmeester dit noodig oordeelt, 
zijne orders door middel van signalen volgens 
het algemeen seinboek voor alle natiën, . en 
geheschen aan den semaphore-post bij den 
mond van het buitenkanaal. , 

2.· Tevens worden aan dien semaphore-post 
waarschuwingsseinen gegeven om hinnenko
mende en uitgaande zeesqhepen met elkanders 
aankomst in kennis te stellen. 

a. De s<'inmiddelen hiervoor zijn : 
Overdag : twee seinarmen, één naar het 

noorden en één naar het zuiden wijzende, 
horizontaal gesteld ; die naar het noorden 
wijzende is aan de zeezijde wit, aan de landzijde 
rood, die naa r het zuiden wijzende is aan de 
zeezijde rood en aan de landzijde wit geschilderd. 
Bij niet gebruik staan de beide armen vertikaal 
naar ben')den. 

's Nachts: vier roode electrische lichten, die 
twee aan twee naast elkander naar de zee en 
naa r de landzijde kunnen sch~jnen. 

De waarschuwingsseinen en hunne beteekenis 
zijn de volgende : 

Sein: Beteekenis : 

o,aar het noorden wij- Een zeeschip nadert 
Overdag : seinarm } 

zende. de haven of vaart in 
's Nachts : twee roo- de buitenhaven land

de lichten naar de , waarts. 
landzijde schijnende. 

Overdag: seinarm l . naar het zuiden wij- 1?en zeeschip zal de 
zende. ~lms verlaten of vaart 

's Nachts: twee roo- m ~e~ der bmten
de lichten naar de zee- toeleidingskanalen zee-
zijde schijnende. waarts. 

Overdag : één sein
arm naar het noorden 1 
en tegelijkertijd één 
naar het zuiden. wij - · 
zende. 

's Nachts: twee roo-1• 
de n aar de la ndzijde 
en twee roode naar 
de zeezijde schijnende 
lichten ontstoken. 

Een zeeschip nadert 
de haven of vaart in 
de buitenhaven land
waarts en tegelijker
tijd verlaat een zee
schip de sluis, of vaart 
dit in een der buiten
toeleidingskanalen zee
waarts. 

4. Deze seinen worden weggenomen : 
a. voor de aanduiding van binnenkomende 

zeeschepen, indien deze den semaphore-post 
ruim gepasseerd zijn, of wanneer het naar 
binnenkomende zeeschip zijn ko~rs wjjzigt en 
ten slotte toch niet zal invaren ; 

h. voor de aanduiding van uitgaande zee
schepen, indien deze tusschen de lage dammen 
wederzijds van de uitmoo.ding van het bui ten 
kanaal gekomen zijn, of wanneer zij de sluis 
niet verlaten zullen. 

5. Deze seinen worden niet gegeven voor 
vissehersvaartuigen, sleepbooten en andere 
kl eine vaartuigen. 

6. Met afwijking van artikel 14 van het 
Algemeen R eglement van politie voor rivieren 

21 
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en Rijkskanalen worden de daar bedoelde 
seinen vervangen door de volgende, welke 
wörden geheschen aan den bovengenoemden 
semaphore-post. Bij het vertoonen overdag van 
een roode. vlag of 's nachts van een rood licht, 
is het aandoen van de haven voor alle vaar
tuigen verboden. Bij het ver toonen, overdag 
van twee roode vlaggen en . 's nachts van twee 
roode lichten onder elkander geheschen, is de 
toegang tot de haven verboden alleen voor 
zeeschepen, doch niet voor visschersvaartuigen, 
sleepbooten en andere kleine vaartuigen. 

7. Zoolang deze seinen aan den semaphore
post zijn geheschen, worden aldaar geen diepte-, 
spui- of andere seinen getoond. 

6. l. Schippers, die met .hunne vaartuigen 
in het buitenkanaal of in de buitentoeleidings
kanalen naar de Noordzee luizen moeten of 
willen vertoeven. moeten daarvan kennis geven 
op het kantoor van den havenmeester en daarna 
de !ie1plaa ts innemen, die hun door of vanwege 
den havenmeester zal worden aangewezen. 

2. Door of vanwege den havenmeester kan 
het vertoeven van vaartuigen in het buiten
kanaal en de buitentoeleidingskanalen naar 
de sluizen verboden worden. De schippers der 
vaartuigen zijn alsdan verplich t op eerste aan
zegging van of vanwege den havenmeester zich 
met. hun vaartuigen binnen de sluizen t e begeven 
en de ligplaats in te nemen , die hun zal worden 
a.a.ngewezen, of wel binnen de slu\zen t e blijven, 
indien zij nog niet doorgeschut zijn. 

7. 1. Met uitbreiding van artikel 81 van 
het Algemeen R eglement van polit ie voor 
rivieren en Rijkskanalen is het verboden ge
ankerd t e blijven liggen in de betonde vaargeul 
van de bui tenhaven te IJ?miiden en in de vaar
geul in het Open IJ, buiten de Oranïesluiz.en, 
t enzij met vergunning van . den slmsmeester 
dier sluizen. 

2. Voorts is het verboden t e ankeren in het 
kanaal op minder dan 25 M. afstand van de 
plaatsen, waar door een waarschuwingsbord 

-wordt aangegeven, dat een kabel . door het 
kanaal ligt, alsmede op minder dan 50 M. 
afstand van de vaargeulen der pontveren. 

8. 1. Het in artikel 8 van het Algemeen 
R eglement van polit ie voor rivieren en Rij ks

-kanalen opgenomen verbod om met vaar tuigen 
naast elkander vastgemaakt te varen, is voor 
het buitenkanaal en het hoofdkanaal niet van 
toepassing op naast elkander vastgemá.akt e 
gesleept wordende vaartuigen, die te zamen geen 

-meerdere breedte innemen dan 10 M., voor en 
achter behoorlijk aan elkander zijn vastgemaakt 
en, t er beoordeeling van den havenmeester, 
genoegzaam zijn bemand om, in verband met 
de weersgest eldheid, belemmering der scheep
vaart en schadevaring te voorkomen. 

2. Bij vaartuigen; welke voorzien zijn van 
een vast dek, moet het laagste gedeelte van dat 
dek te'n minste 0.15 M. boven den waterspiegel 
liggen. · 

3. Bij vervoer van niet verpakte lading, als 
zand , st eenkolen, ertsen enz. op het dek van de 
in het vorig lid bedoelde vaartuigen, moet deze 
lading worden afgeschut door dichte wanden, 
welke t en minste 0.40 • M. boven den water
spiegel reiken en op ten minst e 0.25 M. uit de 
zijden van het vaart uig zijn geplaatst. 

4. De minimum-hoogte boven den wat er
spiegel van de waterdichte borden, boorden of 

wanden, voorgeschreven bij artikel 6 van het 
Algemeen R eglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen, wordt voor het Noordzee
kanaal be~aald op 0.40 M. 

9. Artikel 9, tweede lid, van het Algemeen 
R eglement van polit ie voor rivieren en Rijks
kanalen wordt voor dit kanaal gelezen als volgt : 

" Vaartuigen van 6 M. of . meer diepgang 
voeren bovendien aan den fokkemast vlag P . 
van het internationale seinboek en bij nacht 
drie roode lantaarns, geheschen onder elkander 
op een onderlingen afstand van niet minder 
dan 0.50 M. " 

Bij vastgemaakte vaartuiger worden deze 
seinen halverwege neergE>haald. Voor vaartuigen 
met minder dan 6 M. diepgang is het voeren 
van deze seinen verboden . 

10. l. Artikel 69 , an het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen 
is niet van toepassing op vaa rtuigen in de 
buitenhaven. . 

2. Alle zeilvaartuigen onder zeil moeten bij 
dé nadering van onder stoom zijnde of gesleept 
wordende zeeschepen het vaarwater vrijlat en, 
en dus uitwijken en zoo noodig het zeil strijken. 

3. Art ikel 35 van het Binnenaanvarings
reglement is voor dit kanaal niet van toepassing 
op zeeschepen onder stoom en op sleepbooten, 
waarmede zeeschepen worden gesleept. 

11. Wanneer bij ij sbezetting in het hoofd
kanaal een slop is gemaakt, is het verboden 
buiten dat slop t e va ren, t enzij met macht iging 
van of vanwege den havenmeester. 

12. Bij het naderen van een st oombagger
vaartuig alsmede van het stoompontveer te 
Velsen en van de pontveren t e Buitenhuizen en 
bij de H em brug moet aan boord van alle schepen 
worden gewaarschuwd met de scheepsklok, de 
stoomfluit of den misthoorn, of wel door roepen-

13. l. Vaartuigen mogen zich niet laten 
drijven of in het a lgemeen zich ophouden in 
of nabij den vaarweg van een pontveer. 

2. Bij het naderen van het stoompontveer 
t e Velsen moeten de schippers bij de op on
geveer 600 M. t er weerszijden daarvan ge
plaatst e seinpalen van hunne nadering kennis 
geven door een lang gerekten stoot op de 
stoomfluit of den misthoorn, of door het luiden 
v.an de scheepsklok. 

14. l. Zeeschepen, zich voortbewegende 
in eenzelfde richting mogen elkander niet voorbij 
varen. 

2. Buiten het. geval van zeeschepen onder
ling, is het voorbij varen van een zich in dezelfde 
richting voor tbewegend vaartuig alleen dan 
geoorloofd, wanneer het uit zicht naar voren 
vrij is, of tegenkomende vaartuigen nog op 
zoodanigen afstand verwijderd zijn, dat het 
oploopende vaartuig de zekerheid heeft, dat 
het voorbijvaren van het opgeloopen vaartuig 
zal zijn afgeloopen, voordat het eerst e t egen
liggende vaa.r t uig wordt ontmoet. 

15. l. Met wijziging in zoover van het 
bepaalde in a r t ikel 15 van het Algemeen R eg
lemen t van polit ie voor r ivieren en Rijkskanalen 
zullen tijdig, zoo mogelijk een uur voor den 
aanvang van het spuien, de drie roode lichten 
op gelijke hoogte of de spuivlag halfstok worden 
geheschen. Vangt het spuien aar>, dan . wprdcn 
de lichten in den d riehoek geplaatst, of wordt 
de vlag in top .geh11schen. 

2. Nadat de spuiing doç,r de Noordzee-



323 30 MEI (S.166) 1927 

sluizen is aangevangen, wordt het spuisein ook 
getoond bij den semaphore-post te IJmuiden, 
bjj het stoompontveer te Vel.•en en bij de pont
veren te Buitenhuizen en beoosten de H embrug. 

3. Indien met meer dan één sluis gespmd 
wordt, worden de bepaalde seinen voor Plke 
sluis, waarmede gespuid wordt afzonderlijk 
geheschen en wordt bij den semaphore-post te 
IJmuiden het spuisein verdubbeld. 

4. Uit zee komende schepen met meer clan 
65 decimeter djepgang kunnen verzoeken het 
spuien door de Nourcfaeesluizen te matigen of 
te staken, overdag door het hijschen van vlag N. 
uit het internationaal seinboek en des nachts 
door hot vertoonen van één rood licht, bij een 
stoomschip onder het. toplicht geheschen. 

5. Door het al of niet geheel of gedeeltelijk 
neerlaten van het spuisein bij den semaphore
post zal dan worden geantwoord, of aan het 
verzoek a l dan met zal worden voldaan. 

6. Na het hijschen der spuiseinen aan de 
Noordzeesluizen js het verboden de slu.izen, 
waarmede gespuid wordt, zonder vergunning 
van den sluismeester dichter te naderen d,in 
tot een op driehonderd meter (300 M.) afstand 
geplaats• bord. • 

7. Wanneer door de Orafl jesluizen water 
wordt ingelaten, wordt dit aangeduid overdag 
door een witte vlag, waarin met zwarte letters 
het woord " inlaten" en deR n,achts door drie 
roode lichten, geplaatst in de hoekpunten. van 
een gelijkzijdigen driehoek, met den top naar 
beneden gericht. 

8. Nadat aan de Oranjesluizen het spuisein 
of het inlaatsein is geheschen, zullen de sluis 
of de sluizen, waar die seinen getoond worden, 
zorgvuldig moeten worden vermeden, en zullen 
de vaartujgen zoo noodig tijdig t en anker 
moeten gaan. 

16. 1. Zoodra het buitenwater de hoogte 
van 1.75 M. + N.A.P. heeft bereikt, wordt 
door de groote chutsluis te IJmuiden niet 
meer geschut. Door de midden- en de kleine 
schutsluis aldaar, zoomede door de Oranje
sluizen, wordt niet meer geschut, zoodra het 
buitenwater de hoogte van 1.25 M. + N.A.P. 
bereikt heeft. 

2. Door de groote schutsluis en door de 
kleine schutsluis te IJmuiden wordt niet meer 
gesch1ü•, wanneer door de ebdeuren meer dan 
1.25 M. water moet worden gekeerd. 

3. Door de middensohutsluis te IJm1tiden 
en door de Oranjesluizen wordt niet meer ge
schut, wanneer door de ebdeuren meer dan 
1 M. water moet worden ·gekeerd. 

17. 1. Wanneer op de Noordzeesluizen 
overdag de met een hal ven bol afgedekte roode 
cylinder, bedoeld i.n artikel 16 van het Alge
meen Reglement van politie voor rivieren, en 
Rijkskanalen, is geheschen en 's nachts het 
roode licht wordt getoond moet de schipper zijn 
vaartuig op 100 M. afstand van de sluis doen 
stoppen. De voor de invaart bestemde sluis 
wordt overdag door den gestreken cylinder 
boven bedoeld en 's nachts door een groen 
licht aan elke zijde aangegeven. 

2. Wanneer op de Oranjesluizen overdag 
het roode seinbora, bedoeld in artikel 16 van 
het Algemeen R eglement van politie voor 
rivie_ren en Rijkskanalen en bij nacht, het roode 
licht wordt getoon,d , moet de schipper zijn 
vaartuig op 100 M. afstand van de sluis doen 

stoppen. De voor de invaart bestemde sluis 
wordt overdag door een wit seinbord aan elke 
zijde en des nachts door een groen licht aan 
elke zijde aangegeven. 

3. Wanneer op de Oranjesluizen een roode 
vlag met wit cirkelvlak in · het midden wordt 
geheschen, moet een naderend vaartuig onver
wijld ten anker gaan. 's Nachts wordt die v lag 
vervangen door twee boven elkander geheschen 
roode lichten. 

4. Wanneer dezelfde seinen op de Noordzee
sluizen worden ~etoond, zal een naderend vaar
tuig het op dnehonderd meter (300 M.) van 
de sluis geplaatste bord niet mogen voorbij 
varen maar veilig moeten worden vastgemaakt, 
waarbij, behoudens tegenbevel van of vanwege 
den havenmeester, het eerst aankomend vaar
tuig het dichtst bij de sluis moet vastmaken 
en zoo vervolgens. Ingeva l deze seinen op alle 
Noord.zeesluizen worden getoond, wordt nabij 
den semaphore-post overdag het in het derde 
lid bedoelde dagsein geheschen en 's nachts een 
groen licht boven een rood licht getoond. 

5. Bij mistia weder worden als verkennings
teeken voor in de n,abijheid varende vaartuigen 
te I J,nuiden signalen gegeven met een mis tb oom 
geplaatst. op het zeeeinde van het zuiderhaven
hoofd of op den buitensten lichttoren alsmede 
door een kloksignaal op den kop van den 
zuidelijken strekdam langs .het zuidelijke buiten
kanaal en op de Oranjeslu~zen door het luiden 
van een klok. 

18. 1. De regeling, bedoeld in artikel 17 
van het Algemeen R eglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen, geschiedt bij de 
Noordzeesluizen door den havenmeester of 
den sluismeester . 

2. Bij de nadering van de Noordzeesluizen 
moeten, indien geen ander Rein wordt gegeven, 
alle schepen van 100 M. en meer lengte en 
van 6 M. en meer diepgang naar de groote 
schutsluis en de andere naar de Oude Noordzee
sluizen gaan. 

3. Indien van dezen algemeenen regel D:fOet 
worden afgeweken, wordt dit aangegeven aan 
seinpalen, opgesteld op de beide uiteinden van 
de landtong, rue de groote schutsluis van de 
Oude Noordzeeslui7.en scheidt. 

4. Overdag wordt bet sein gegeven door 
een rooden seinarm aan deze palen, die horizon: 
taal wordt gèstcld en dan wijst naar de sluis. 
welke moet worden ingevaren. 

5. 's Nachts wordt het sein gegeven door 
een wit, rood of <>roen gekleurd flikkerlicht aan 
deze palen, waarbij de regel wordt gevolgd van 
kl eur op kleur houden en wel als volgt : 

a. indien het licht op de landtong binnen 
of beoosten de sluizen rood flikkert, moeten 
alle uitgaande vaartuigen naar de grootc schut
sluis gaan ; flikkert het groen, dan moeten alle 
uitgaande vaartuigen naar de Oude Noordzee
sluizen gaan, ; 

b. indien het licht op de landtong buiten 
of bewesten de sluizen groen flikkert, moeten 
alle binnenkomende vaart1ügen naar de groote 
schutsluis gaan ; flikkert het rood, dan moeten 
alle binnenkomende vaartuigen naar de Oude 
Noordzeesluizen gaan. 

6. Indien geen seinen worden gegeven en 
dus de algemeene reg~! moet worden gevolgd, 
hangen de seinarmen vertikaal naar beneden 
en flikkeren des nachts de lichten wit. 

21"' 
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19. 1. Bij de doorvaart van de draaibrug 
over den mond van het oostelijk zijkanaal naar 
Spaarndam (zijkanaal C) moeten alle vaar• 
tuigen en vlotten de opening aan stuurboords
wal doorvaren, ten.zij de brugwachter vergunt 
of gelast van de andere opening gebruik te 
maken. 

2. Het dagsein, bedoeld in artikel 16, 
tweede lid, van het Algemeen Reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen wordt bij 
deze brug gegeven door middel van den rooden 
cylinder, afgedekt door een halven bol. 

20. 1. Artikel 18, eerste lid, van het 
Algemeen R eglement van polit ie voor riv;eren 
en Rijkskanalen wordt voor dit kanaal gelezen 
als volgt: 

,.H et schutten wordt geregeld door den 
dienstdoenden sluismeest,er, waarbij zooveel 
mogelijk zal worden gelet op de orde van 
aankomst der vaartuigen," · 

2. De schippers zijn verplicht, op het daartoe 
ontvangen bevel van den dienstdoenden sluis
meester terstond na afloop van de schutting 
met hun vaartuig de sluis te verlat en : 

3. Indien na afloop van de schutting te 
IJmuiden de in- of uitkla ring van het vaartuig 
nog niet is afgeloopen, zal de schipper het 
vaartuig binnen of buiten de sluis moeten 
vastmeren op de hem door den havenmeester 
of den dienstdoenden sluismeester aan te wijzen 
plaat s, totdat de in- of uitklaring heeft plaats 
gehad. 

21. 1. Met afwij king van artikel 19 van het 
Algemeen Reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen wordt voor de Noordzee
sluizen de volgorde, waarin vaartuigen r echt op 
voorschutting hebben, geregeld als volgt : 

1°. vaartuigen, die den gespleten wimpel 
voeren; 

2°. Rijksvaartuigen, en vaartuigen dienende 
tot vervoer van in dienst zijnde ambtenaren 
van den Watersta.at; 

30, stoomschepen, in geregelden dienst 
varende op de havens aan de Nederlandsche, 
Belgische of Britsche kust, op Fransche havens, 
benoorden die van Brest. op de havens van 
Noorwegen, Zweden en Denemarken, op die aan 
de Oostzee en op de Duitsche havens aan de 
Noordzee; 

4°. stoomschepen, Nederlandsche brieven 
malen vervoerende of hoofdzakelijk tot vervoer 
van personen ingericht, en in geregelden dienst 
varende op havens buiten E uropa ; 

5°. vaartuigen, gela:len met levensmiddelen, 
welke aan spoedig bederf onderhevig zijn. 

2. Met afwijking van het bepaalde in a rtikel 
19, laatste lid, van het Algemeen R eglement 
van polit ie voor rivieren en Rijkskanalen, 
worden alléén vaart uigen geladen met meer 
dan 50 K.G. ontplofbare of licht ontvlambare 
stoffen , zooveel mogelijk vóór alle andere en 
steeds afzonderlijk geschut. 

3. Indien bij het vervoeren van een uit één 
of meer dan één vaartuig bestaand t ransport 
van ontplofbare of licht ontvlambare stoffen 
van een sleepboot gebruik gemaakt wordt, mag 
met uitbreiding van het boven bepaalde en 
van het bepaalde in artikel 53 van het Konink
lijk besluit van 15 October 1885 (Staatsblad 
n°. 187), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 20 ,Juli 1921 (Staatshlarl n°. 1001) 
één met ontplofbare of licht ontvlambare stoffen 

geladen vaartuig gelijktijdig met de sleepboot 
worden geschut. De afstand tusschen dat vaar
tuig en de sleepboot moet dan, in verband met 
de lengte van de schutkolk, zoo groot mogelijk 
genomen worden. 

4. Voor de volgorde, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kunnen stoomschepen in 
geregelden dienst varende op have1is in Europa, 
niet vallende onder de termen van 3°., en 
stoomschepen, geen Nederlandsche brieven
malen vervoerende, en niet hoofdzakelijk tot 
vervoer van personen ingericht, maar in geregel
den dienst varende op havens buit en Europa, 
op daartoe gedaan met redenen omkleed ver
zoek, bij beschikking van den Minister, tot 
wederopzegging gelijk gesteld worden met de 
stoomschepen onder 3°. of 4°. genoemd. 

5. Van vaartuigen, in geregelden dienst 
varende, moet de dienstregeling door bijzondere 
kennisgeving van den ondernemer aan den 
havenmeester, en door afkondiging in t en minste 
twee Nederlandsche dagbladen aan het publiek 
bekend gemaakt worden. Afwijkingen van de 
in deze dienstregeling vermelde vertrekdagen 
van Am.--tcrdam of andere plaatsen langs het 
N oordzeekanaa~ f een der zijkanalen, moeten 
ten minste één week te voren, op gelijke wijze 
ter kennis van den havenmeest er en van het 
publiek gebracht worden. 

6. Ingeval de genoemde bekendmakingen 
niet hebben plaat s gehad, of van de daarin 
aangekondigde vetrekdagen wordt afgeweken, 
behoeft de voorsehutting niet verleend te 
worden. 

22. 1. De schippers moeten zorgen, dat 
bij het inva ren der sluizen de noodige _meer
trossen gereed worden gehouden ; de schippers 
van zeeschepen bovendien, dat op den wal het 
noodige personeel aanwezig is om de trossen aan 
t e nemen en vast te maken. H et verleenen 
van dergelijke hulp aan zeeschepen in de 
sluizen, alsook daarbuiten, mag slechts ge-· 
schieden door daartoe bekwaam personeel. Als 
bekwaam personeel zullen, behalve de beman
ning der zeeschepen, alleen zij worden be
schouwd, die voorzien zijn van eene vergunning 
door of vanwege den Minister verleend. H et 
t arief voor het verleenen van vorenbedoelde 
hulp aan zeeschepen, voorzoover dit niet door 
de betrokken partijen bij overeenkom~t is vast
gesteld, behoeft de goedkeuring van den Minister. 

2. De schippers van zeeschepen moeten vóór 
het verlaten van de sluis aan den <lienstdoenden 
sluismeester schriftelijk opgeven of doen op
geven de lengte, breedte, diepgang, bruto 
inhoud, plaats van herkomst en bestemming 
van het vaartuig alsmede den naam en de 
woonplaats van èlen gezagvoerder. 

3. Bij niet voldoening aan een dezer voor
schriften kan de door.schutting van het, vaartuig 
door den sluismeester worden geweigerd. 

4. Is een zeeschip in een der sluizen gereed 
om deze te verlaten en bevinden zich aan de 
zijde, waarheen dat zeeschip zal vertrekken 
nabij de sluis andere zeeschepen, gereed om 
deze in te varen, dan moet dit zeeschip vóór 
het verlaten van de sluis één langgerekte stoot 
met de stoomfluit geven en moet met het 
vertrek uit de sluis zoo lang gewacht worden , 
totdat die lange stoot door de vorenbedoelde 
andere zeeschepen met hetzelfde sein beant
woord is. 
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5. De schipper van eU< der in het vorig lid 
bedoelde zeeschepen moet het sein van het in 
de sluis aanwezige schip onmiddellijk doen 
beantwoorden, zoodra hij van oordeel is, dat 
dit laatste zijn schip zonder gevaar kan voorbij 
varen . 

23. 1. Zeeschepen mogen aan de Rijks
steigers niet aanleggen en daaraan niet laden 
of lossen, tenzij met vergunning van den 
havenmeester. 

2. Bij het lossen of laden van zand, ballast, 
graan, steenkolen en soortgelij kc ladingen 
moeten de schippers een zeil of kleed van den 
wal op het scheepsboord of van het eene vaar
tuig op het andere doen leggen. 

3. Van één uur na zonsondergang tot één 
uur vóór zonsopgang mag geen zand, ballast 
of lading ingenomen of gelost worden, tenzij 
met s~hriitelijke vergunning van den haven 
meester en met inachtneming van hetgeen door 
dezen wordt voorge~chreven en onder het door 
dezen te beJ?alen toezicht, dat voor rekening 
van den schipper komt. 

4. Het is verboden zand, baggerspecie of 
andere stoffen te vervoeren met klepschouwen, 
onder- of zijlossers, tenzij met schriftelijke 
vergunning van den havenmeester en met in
achtneming van de door dezen te stellen voor
waarden en onder het door dezen te beJ?alen 
toezicht, dat voor rekening van den schipper 
komt. Geladen klepschouwen, onder- of zij
lossers, die niet van zoodanige vergunning zijn 
voorzien, worden te IJmuiden en aan de 
Oranjesluizen niet geschut. 

5. Bij het lossen van baggerspecie op of 
over don. wal moet gezorgd worden, dat geen 
met slib of andere vaste stofl:en bezwangerd 
water in het kanaal of in de daarmede in ver
binding staande wateren kan terugvloeien, bij 
gebreke waarvan de lossing door den haven
meester of een ambtenaar van den Waterstaat 
kan worden belet. 

6. Ret is verboden gedeelten der lading of 
ballast, in het bijzonder dynamiet en andere on t
plofbare stoffen in het water te werpen, tenzij 
zulks in gevallen, waarbij het behoud van het 
vaartuig of de veiligheid der omgeving van het 
overboord zetten der lading of ballast afhangt, 
vergund wordt door den zich aan boord bevin
denden R ijksloods of anderen beambte. 

24. 1. Artikel 25, tweede lid, van het 
Algemeen Reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen blijft voor dit kanaal buiten 
toepassing. . 

2. Artikel 25, eerste lid, van het Algemeen 
Reglemel'.\t van politie ·voor rivieren en Rijks
kanalen is op dit kanaal alleen op vaartuigen 
van 10 ton en meer laadvermogen van toepassing. 

25. 1. Met uitbreiding van artikel I f van 
het Alge:meen R eglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen is het verboden een 
vaartui~ te sleepen, dat overladen of niet 
behoorlijk geladen is, en naar het oordeel van 
den havenmeester of van een ambtenaar van 
den ,vaterstaat gevaar loopt te kantelen of te 
zinken. 

2. De schipper van het vaartuig, waarmede 
een dergelijk vaartuig wordt gesleept, is ver
plicht, op de eerste aanzegging van den haven 
meester of van een ambtenaar van den Water
staat, te stoppen en het bedoelde vaartuig naar 
de hem aan te wijzen plaats te vervoeren . 

26. I. H et is verboden, tenzij met vergun
ning van den Minister: 

a. binnenvaartuigen, die ontplofbare stoffen 
te laden of te lossen hebben , te doen over
nachten of ligplaats te doen nemen, elders dan 
in de buskruithaven, behoudens het, beJ?aalde 
in het vierde Jid van dit artikel. Uit een bmnen
vaartuig, geladen met ontplofbare stoffen, mag 
in de buskruithaven alleen dan overlading van 
ontplofbare stoffen plaats hebben, indien daarin 
geen andere binnenvaartuigen met ontplofbare 
stoffen ligplaats hebben. Zoo noodig kan de 
Ingenieur, belast met den dienst in het arron
di~sement "H et Noordzeekanaal" voor binnen
vaàrtuigen met ontplofbare stofl:en, in hoeveel
heid van 500 K.G. ni et te boven gaand e, onder 
te stellen voorwaarden, eene andere ligplaats dan 
in de buskruithaven toestaan; 

b. zeeschepen, die ontplofbare stofl:en te 
lossen of te laden hebben, te doen overnachten 
of ligplaats te doen nemen, elders dan in het 
gedeelte van het hoofdkanaal tusschen den 
westelijken mon,d van de buskruithaven en het 
westelijk zijkanaal naar Spaarndam (zijkanaal 
B). Deze zeeschepen moeten in genoemd kanaal
vak zooveel mogelijk aan den opperwal meren. 

2. Binnenvaartuigen met ontplofbare stof
fen, gelegen in de buskruithaven, moeten vol
gens nadere aanwijzing door of vanwege den 
Commandant van het korps geleiders van ont
plofbare stoffen zoover mogelijk van elkander 
verwijderd blijven. 

3. Binnenvaartuigen, die ontplofbare sto ffen 
te IA.den hebben, mogen, zoolancr zij in de 
buskruithaven vertoeven, tijdens de aanwezig
heid van schepen met ontplofbare stoffen geen 
vm1r of licht branden of licht ontvlambare 
stofl:en aan boord hebben. 

4. Gedurende den tijd, dat de buskruit
haven wegens uitvoering van baggerwerken of 
van andere werkzaamheden of tengevolge van 
vorst niet gebruikt kan worden, of voor het 
geval in deze hoven geen voldoende ligplaats 
meer aanwezig is, mogen de onder a. van het 
eerste lid van dit artikel bedoelde binl'.\en
vaartuigen ligplaats nemen aan de kanaalz(jde 
van den dam, welke de buskruithaven van het 
Noordzeekanaal scheidt. Ü!' deze vaartuigen is 
alsdan ook van toepassing het bepaalde in het 
tweede en derde lid van dit artikel. 

5. Binnenvaartuigen, waarin of waaruit 
ontplofbare stoffen worden geladen of gelost, 
moeten ligplMts nemen tusschen het zeeschip 
·en den wal, waaraan dat 7,eeschip gemeerd ligt. 

6. Het is verboden bij laden of lossen van 
ontplofbare stof{en meer dan twee vaartuigen 
ligplaats te doen nemen te~en het schip, waarin 
of waaruit lading of lossmg van ont,plofbare 
st,offen moet geschieden. Bij gelijktijdige lading 
in, of lossing uit twee vaartuigen, moeten, deze 
zoo ver mogelijk van elkander verwijderd, 
achter elkander langszij van het schip worden 
gemeerd. 

7. Vaartuigen, niet geladen met ontplofbare 
stoffen en niet bestemd om ter plaatse ontplof
bare stoffen in te nemen, mogen geen ligplaats 
nemen in de buskruithaven, tenzij deze vaar
tuigen aldaar wegens de uitvoering van bagger
werken of van andere werkzaamheden aan de 
haven aanwezig moeten zijn. 

27. I. Zeeschepen, geladen met meer dan 
50 K.G. ontplofbare of licht ontvlambare stoffen, 
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voeren, zoolang zij in de in a r tikel 1 a tot en 
met i genoemde wateren vertoeven, met af
wijking van het bepaalde in artikel ö0 van het 
Koninklijk besluit van lö October 188ö (Staats
blad n0. 187), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 20 Juli 1021 (S taatsbfrtd n°. 1001), 
bjj dag in den voortop vlag B van het interna
t iona le seinboek en 's nachts t wee helder roode 
lichten op een onderlingen afstand van ten 
minste l M. even hoog en ten minste 6 M. 
boven het scheepsboord geheschen. 

2. Voor zeeschepen, geladen met 50 K .G. of 
mind er ontplofbare of licht ontvlambare stoffen, 
is het voeren van deze seinen verboden. . 

3. Binnenvaartuigen, geladen met on tplof
ba re stoffen, waarop de bepalingen van het in 
het eerste lid genoemde K oninklijk besluit 
toepa.selijk zijn, uitgezonderd die, welke lig
plaats hebben genomen in de buskruithaven, 
moeten des nachts, behalve de in a r t ikel 48 
van dat besluit vermelde vlaggen, de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde roode lichten 
toonen . Deze lichten moeten ten minst e 3 M. 
boven het scheepsboord worden geheschen. 

4. Voor binnenvaartuigen, waarop de be
palingen van het in het eerste lid genoemde 
Koninklijk besluit niet toepasselijk zijn, is he~ 
voeren van bijzondere kenteekenen, die voorge
schreven zijn voor vaartuigen met ontplofbare 
stoffen geladen, verboden. 

5. Het in het vorig l id bedoelde verbod 
geldt niet voor binnenvaartuigen, geladen met 
licht ontvlambare stoffen, de hoeveelhflid van 
10 K.G. t e boven gaande; deze moeten overdag 
een roode vlag boven het roer voeren en des 
nachts de in het eer te lid van d it artikel 
bedoelde roode lichten toonen op de wijze 
zooals voor binnenvaartuigen, geladen met 
ontplofbare stoffen, is voorgeschreven. 

6. Wanneer door mist, sneeuwj acht of 
andere oorzaken het goed zicht belemmerd 
wordt, mag een vaar t.uig met on tplofbare of 
licht ontvlambare stoffen geladen, de in ar t ilrnl 
1 a tot en met. i genoemde wateren niet be
varen, zoolang zijne vlaggen of lichten niet op 
een afstand van ten minste 500 M. gemakkelijk 
gezien kunnen worden, Wordt het vaartuig, 
onder weg zijnde, door een dezer oorzaken 
overva llen, dan moet het zoo spoedig mogelijk 
naar de meest nabij zijnde geschikte plaats va
ren en aldaar ankeren of vastmaken. 

28. 1. Op elk zeeschip op het kanaal of 
in de haven moet des nachts steeds een man 
op het dek zjjn, die de wacht, houd t en die biJ 
het aanroepen van het vaar tuig door het daar
toe bevoegd gezag, verplicht is an twoord te 
geven. 

2. Deze bepa ling geldt ook voor binnen 
vaartuigen, wanneer deze met een zoodanige 
hoeveelheid ontplofbare stoffen geladen zijn, dat 
de bepalingen van het K oninklijk besluit van 
15 October 1885 (S taal-sblad n°. 1 7), laatstelijk 
gewijzigd bij K oninklijk beslui t van 20 ,Juli 
1921 (S taatsbla,I n°. 1001), er · op toepasselijk 
zijn, t enzij zij ligplaats hebben genomen in de 
buskruitha ven . 

3. H et voorschrift , vervat in het eer te lid 
van dit a r t ikel, is niet van toepassing op 
visschersvaartuigen. 

29. 1. Aan ·boord van elk vaartuig moeten 
steeds t er beoordeeling van den havenmeester, 
de noodige manschappen en hulpmiddelen aan-

wezig zijn om belemmeringen der scheepvaart 
en ~chadevaring te voorkomen. 

2. Ingeval aan boord van eenig vaart uig 
in een der havens of in de kanalen brand ont
staat, zijn de schippers der niet bedreigde 
vaartuigen verplicht op aanvraag van dèn 
havenmeester of andere kanaalbeambten, t er
stond de helft hunner aanwezige manschappen 
af te Rtaan ter beteugeling van clen brand, en 
tot het verrichten van hetgeen de havenmeester 
ot andere kanaalbeambten om verder onheil 
af te wenden, zullen noodig oordeelen . 

30. 1. De groot te Rnelheid, waarmede 
stoomvaartu igen zich op het hoofdkanaal 
mogen bewegen, bedraagt per minuut : 

a . voor stoomvaar tuip,en met een diepgang 
van 6 M. en meer, 175 M. ; 

b. voor stoomv;iartuigen met een diepgang 
van minder dan 6 M. en meer dan 4 M., 200 M. ; 

c. voor stoomva'.l.r tuigen met een diepgang 
van 4 M. en minder, 2ö0 M. 

2. De grootste snelheid, waarmede stoow
vaartuigen zich op de zijkanalen mogen be
wegen, bedraagt per minuut : 

a. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
van meer dan 2 M., 150 M. ; 

b. voor stoomvaar tuigen met een diepgang 
van niet meer dan 2 M. , 200 l\'.L ; 

c. voor stoomvaartni!;en met een diepgang 
van niet meer dan 1.50 M. , 250 M. 

3. Behalve in de gevallen genoemd in de 
art ikelen 32 en 72 van het Algemeen Reglement 
van polit ie voor rivieren en Rijkskanalen, 
moet ook bij het voorbij va ren van veerponten 
de snelheid zooveel verminderd worden als 
noodig is om nadeeligen golfslag of zhiging t e 
voorkomen. 

31 . 1. De grootste snelheid , waarmede mag 
worden gesleept, bedraagt 150 M. in de minuut. 

2. Deze snelheid mag in de zijkanalen van 
een uur na zonsondergang tot een uur voor 
zonsopgang niet meer bedragen dan 100 M. 
in de minuut. 

32. 1. Meer dan twee zeeschepen mogen 
niet gelij ktijdig door hetzelfde stoomvaartuig 
worden gesleept. Onder zeeschepen worden 
daarbjb. niet verstaan de visschersvaar tuigen . 

2. e gezamenlij ke inhoud van de geqleepte 
vaartuigen mag niet meer bed ragen dan 
2000 M•. (700 reoisterton). 

3. Bedraagt J'e inhoud van een zeeschip 
meer dan 1400 l'rP. (500 registerton ), dan mag 
het nirt gelijktijdig met een ander zeeschip 
door hetzelfde stoomvaartuig worden 11esleept. 

4. Bij het sleepen van vaartuigen of lichters, 
niet bestemd om de zee te bevaren, alsmede 
van viss<'hersvaart uigen mag hun gezamenlijk 
aanta,I niet meer bedragen dan 10. E venwel 
mogen bakken, zolderschuiten en dergelijke 
tot een aantal van ten hoogst e 14 in een sleep 
worden vereenigd, mits zij zoodanig aan eU,aar 
z.ijn verbonden, dat zij te zamen kunnen worden 
geacht een geheel te vormen, een en ander 
ter beoordeeling van of vanwege den haven
meester. Bij toepassing van deze bepalingen 
wordt een vaart uig van 150 M•. of meer in
houd in den sleept-rein voor twee vaartuigen 
geteld . 

5. In het buitenkanaal en het hoofdkanaal 
mag de geheele lengte van een sleept rein, 
gemeten t usschen het achterschip van de 
sleepboot en het achtereinde van het laatste 
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gesleept wordende vaartuig niet grooter zijn 
dan 150 M. 

6. De H oofdine1enieur-Directeur is bevoegd 
het aantal tegelijk te sleepen vaartuigen te 
beperken. 

33. L De grootste geoorloofde afmetingen 
der vlotten bedragen als volgt : 

a. lengte 100 M., mits het vlot zoodan.ig is 
samengesteld, dat het in vakken van ten 
hoogste 50 M. kan worden gesplitst ; 

h. breedte: 7.50 M. ; 
c. diepgang : l M. 
2. De vlotten mogen met geen grootere 

snelheid worden vervoerd dan van 80 M. in 
d e minuut. 

34. I. Een sleepboot, die een vlot sleept, 
moet bij het naderen van een tegenkomend 
Zl'il- of zeestoomschip, of van gesleepte zee
schepen en sleepkonvooien van meer dan drie 
vaartuigen, intijds stoppen, en zoo noodig 
met het vlot zoolang aan den wal vastgemeerd 
worden, totdat het schip of het sleepkonvooi 
voorbij is. 

2. Evenzoo moet geliandeld worden, wan
n eer men met een achteropkomend dergelijk 
schip of sleepkonvooi het. gesleept wordende 
vlot wenscht voorbij te varen. 

35. Vlotten moeten des nachts ligplaats 
n emen aan die zijde van het. kanaal, waar niet 
of gewoonlijk het minst wordt gejaagd. 

36. Met uitbreidin!! van artikel 93 van het 
Algemeen Reglement ·· van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen is de handhaving van dit 
bijzonder rt>gle.ment ook opgedragen aan de 
ambtenaren der Invoerrechten en Accijnzen. 

37. ·I. Met uitbreiding van artikel 96, 
tweede lid, van het Algemeen R eglement van 
rolitie voor rivieren en Rijkskanftlen wordt 
bepaald dat het proces-verbaal omtrent aan 
bijzondere kanMlwerken toegebrachte schade 
in afschrift zal worden medegedeeld aan de 
betrokken autoriteiten en personen. 

2. Deze autoriteiten en personen zijn : 
u. wegens schade aan de werken, onder 

beheer van het Departement van Marine de 
Directeur van het Marine-Etablissement te 
Amsterdam; 

b. wegens schade aan de werken, onder 
beheer van het Departement van Oorlog, de 
betrokken Eerstaanwezend-officier der Genie; 

c. wegens schade aan de werken, onder 
beheer van het Departement van Financiën, 
de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

d. wegens schade aan werken van bijzondere 
besturen of personen, de bedoelde besturen of 
perrnnen. 
· 38. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover dftal'
t egen niet bij de wet of bij het Algemeen R egle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen 
is voorzien, gestraft als volgt : 
· a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden, de overtreding van artikel 5, zesde lid; 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
<la;gc_n of geldboete va.n ten hoogste honderd 
V1Jft1g gulden, de overtreding van de artikelen 
4, 6, 7, JO, tweede Jid, 13, 22, vierde en vijfde 
lid, 26, 27, 29, tweede lid en 32, eer te, tweede, 
derde, vierde en vijfde Jid ; · 

c. met geldboete van ten hoogste honderd , 

gulden, de overtreding van de . artike~en 3, 
tweede lid, 8, tweede, derde en vierde hd, 11, 
12, 14, 15, zesde en ar- htste lid, 17. eerste, 
tweede, derde en vierde lid, 18, tweede en vijfde 
lid, 23, zesde lid, 28, 29, eerste lid, 30, 31, 
33 en 34; 

d. met geldboete van ten h0ogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 9, 
19, eerste lid, 20, tweede en derde Jid, 23, 
eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
25 en 35. 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reg}P.ment is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit. van 19 Mei 1916 (Staatsblad n°. 190). 

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

Het Loo, den 30sten Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De .iJfini,iter ...an Waternl,tat, Jl. v . D. VEGTE. 
( UitgelJ. 13 Juli l!l27.) 

30 Mei 1927. ARREST VAN DEN HOOG EN RAAD. 
Machtiging krachtens de Vuurwapenwet 

tot het voorhanden hebben van een enkel
loops jachtgeweer in de woning. en in het 
jachtveld. 

Deze machtiging heft voor den ,houder 
niet op het bij art. 23 der Jachtwet 1923 
gestelde verbod. Art. 26 der Jachtwet heeft 
het oog op geheel andere voorschriften. 

Ten onrechte derhalve heeft de Recht
bank den verdachte, die zich met schiet
geweer zonder jachtakte in het veld bevond, 
ontslagen van rechtsvervolging op grond 
van de hem krachtens de Vuurwapenwet 
verleende machtiging. 

(Jachtwet 1923 art. 26, Vuurwapenwet art. 3.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort, Taverne. 

0 p het beroep van den Officier van ,Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank van 
den 17den Februari 1927, waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht t e Tilburg van den 14den 
September 1926, J. P. H. V., wonende te Oister
wijk, is ontslagen van alle rechtsvervolging . . 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Aan den verdachte was bij inleidende dag
vaarding telastegelegd, dat hij den l 7den Juli 
1926 des n.m. omstreeks 9¼ uur te Oisterw ijk 
ter plaatse genaamd "den Hondsber!!", in of 
nabij een perdeel denrrenbosch zich ür·het veld 
buiten openbare wegen en voetpaden heeft be
vonden met een schietgeweer, zonder voorzien 
te zijn van de vereischte jachtacte of vergun
ning, zulks terwijl nog geen 12 maanden waren 
verloopen, sedert eene op 16 Februari 1926 door 
den Kantonrechter te Tilburg tegen verdachte 
wegens overtreding der Jachtwet 1923, niet 
zijnde die bedoeld in art. 46 lid 2 dier Wet, 
gewezen veroordeeling onherroepelijk was ge
worden. 
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Bij het in eersten aanleg door het Kanton
gerecht te Tilburg gewezen vonnis werd dit 
feit bewezen verklaard met dien verstande, dat 
het gepleegd was in een perceel dennen bosch. 
De Kantonrechter verklaarde den verdachte 
en dit feit strafbaar en verwierp dan ook ver
dachtes beroep op een hem krachtens art. :l 4° 
der Vuurwapenwet 1919 op 2 October 1925 
verleende bijzondere machtiging tot het voor
handen hebben van een enkelloops jachtgeweer, 
welke macht.iging was beperkt tot de woning 
en het jachtveld. Hij gaf aan het feit de bena
ming : ,,zonder voorzien te zijn van eene jacht
acte zich met een schietgeweP,r buiten openbare 
wegen en voetpaden in het veld bevinden, ge
pleegd, terwijl nog geen 12 maanden zijn ver
loopen sedert eene veroordeeling van den schul
dige wegens eene bij de Jachtwet 1923 strafbaar 
gestelde overtreding, behalve die bedoeld in 
art. 46, lid 2, dier wet onherroepelijk is ge
worden" en veroordeelde den verdachte in eene 
geldboete van f 30, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 14 dagen hechtenis 
met verbeurdverklaring en bevel tot uitleve
ring van het niet in beslag genomen geweer en 
bepaling der waarde daarvan op f 20, welk be
drag bij niet-uitlevering of betaling en ver
haal zou worden vervangen door 30 dagen 
hechtenis. 

Op het door beide partijen ingesteld hooger 
beroep werd bij het bestreden vonnis der Recht
bank het te laste gelegde feit wederom in voege 
als bovenbedoeld bewezen verklaard. De Recht
bank achtte het echter niet strafbaar op grond 
van de door den verdachte overgelegde bijzon
dere machtiging bovenbedoeld, waaromtrent 
zij overwoog, dat ten gevolge daarvan krachtens 
het bij art. 26 J achtwet bepaalde art. 23 der 
Jachtwet hier ten aanzien van verdachte toe
passing miste voor wat betrof een enkelloops 
jachtgeweer, als waarmede verdachte zich ten 
deze in het jachtveld had bevonden. Zij ontsloeg 
dan ook met vernietiging van het vonnis van 
den Kantonrechter den verdachte van alle 
rechtsvervolging. 

De Officier van Justitie acht blijkens zijn 
tijdig ingediende schriftuur van cassatie door 
deze uitspraak geschonden de artt. 351,352,423, 
425 Sv. en de artt . 23, 26, 46 en 51 der Jacht
wet 1923 en 3 der Vuurwapenwet 1919 en licht 
·dit in een aan het middel vastgeknoopt betoog 
nader toe. 

Met dit betoog kan ik mij geheel vereenigen. 
Terecht legt de Officier er den nadruk op, dat 
de Jachtwet 1923 en de Vuurwapenwet 1919 
elk een zelfstandige materie regelen ; dat de 
Jachtwet regelen geeft betreffende de uitoefe
ning der jachtbedrijven, doch de Vuurwapenwet 
tot taak heeft, zooals de Memorie van Toelich
ting zegt, de verspreiding van ·vuurwapenen 
onder de bevolking in het algemeen belang aan 
zekere beperkingen en aan zeker toezicht te 
onderwerpen. Terwijl zij in het algemeen de 
bevoegdheid om vuurwapenen voorhanden te 
hebben uitsluit, maakt zij hierop in art. 3 een 
aantal uitzonderingen, waaronder die·onder 4•, 
welke de mogelijkheid opent om machtiging tot 
het voorhanden hebben van zulk een wapen te 
verleenen aan personen in wier handen misbruik 
daarvan niet is te vreezen. Zulk een machtiging 
beteekent echter allerminst, dat nu de houder 
daarvan ontheven zou zijn van de hem bij de 

Jachtwet opgelegde verplichting om zich van 
een jachtacte te voorzien, indien hij zich met 
dat wapen in het jachtveld buiten openbare 
wegen en voetpaden wil bevinden, en dit is zelfs 
dan niet het geval, wanneer die machtiging de 
beperking inhoudt, dat zij alleen geldt voor het 
jachtveld. Wil de houder van die ma~htiging 
gebruikmaken, dan zal hij zich dus overeen -
komstig de Jachtwet nog van eene jachtacte 
moeten voorzien. 

Artikel 26 der Jacht.wet kan dan ook hier 
niets afdoen. Het verklaart onder meer artikel 
23 niet-toepasselijk, indien het daarin bedoelde 
verbod uit anderen hoofde niet bestaat, doch ik 
meen te hebben aangetoond, dat dl' Vuurwapen
wet en de uit kracbte daarvan verleende mach
t,igingen het verbod van art. 23 der Jachtwet 
om zich zonder jachtacte met een schietgeweer 
in het veld buiten openbare wegen en voetpaden 
te bevinden, geenszins opheffen. 

Het bestreden vonnis zal dus moeten worden 
vernietigd en het in deze zaak door den Kanton
rechter gewezen vonnis zou in zijn geheel kunnen 
worden bevestigd, ware het niet, dat in een 
onderdeel hiervan een fout is geslopen. Daarbij 
toch is over het hoofd gezien, dat artikel 573 Sv. 
het verbaal alleen toestaat ten opzichte van de 
geldboete, niet ten aanzien van de betaling van 
de waarde van verbeurdverklaarde en niet 
uitgeleverde voorwerpen. · 

Ik concludeer dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd en dat het in deze zaak in 
eersten aanleg gewezene zal worden bevestigd, 
behalve voorzooveel betreft de beslissing dat 
het bedrag, waarop de waarde van het verbeurd
verklaarde geweer is bepaald bij niet-uitlevering 
of betaling en verhaal zal worden vervangen 
door hechtenis gedurende 30 dagen, dat dit 
vonnis in zooverre zal worden vernietigd en dat 
zal worden bepaald, dat deze vervanging zal 
geschieden bij niet-uitlevering van het geweer 
en niet-betaling der daarvan bepaalde waarde. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
"Schending der artikelen 351, 352, 423, 425 

Sv., 23, 26, 46 en 51 der Jachtwet, 3 der Vuur
wapenwet, door den verdachte te ontslaan van 
reehtsvervolging in stede van het vonnis van 
den Kantonrechter te Tilburg, waarvan appèl, 
te bevestigen" ; 

0. dat van het den gerequireerde bij de inlei
dende dagvaarding telastegelegde bij het bestre
den vonnis is bewezen verklaard, dat hij, enz. 
(Zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar heeft 
geoordeeld, wijl verdachte ter terechtzitting iri 
hooger beroep had overgelegd eene schriftelijke 
machtiging van het hoofd van politie zijner 
woonplaats tot het voorhanden hebben van een 
enkelloops jachtgeweer in zijn woning en in het 
jachtveld,. zoodat - ,,waar deze machtiging 
steunt op artikel 3 sub 4° der Vuurwapenwet -
krachtens het bij artikel 26 der Jachtwet be
paalde, artikel 23 dier wet ten aanzien van ver
dachte toepassing mist voor wat betreft een 

.enkelloops jachtgeweer, als waarmede verdachte 
zich ten deze in het jachtveld heeft bevonden"; 

0. dat bij het middel terecht tegen dl'ze 
beslissing wordt opgekomen ; 

dat toch, ingevolge artikel 3 aanhef en 4° der 

I 
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Vuurwapenwet 1919, wel aan bepaalde personen, 
aan wie dit zonder gevaar voor het algemeen 
belang kan geschieden, een algemeene of bij 
zondere machtiging tot het voorhanden hebben 
van vuurwapenen kan worden verleend, doch 
zoodanige machtiging, - ook al is zij mede voor 
het jachtveld gegeven, - voor den houder het 
bij artikel 23 der Jacht wet 1923 gestelde verbod 
niet vermag op te heffen, nu zulks bij die wet 
niet is bepaald ; 

dat dit te minder mag worden aangenomen, 
waar artikel 13, tweede lid, der Jachtwet voor 
houders van jachtacten, als bedoeld in artikel 15 
onder a, b en c, uitdrukkelijk den algemeenen 
regel van artikel 3 der Vuurwapenwet 1919 
opheft, en de wetgever, had hij den houders van 
machtigingen, als bedoeld in artikel 3 aanhef en 
4° dier laa tste wet, de bevoegdheid willen toe
kennen om, ook zonder voorzien te zijn van eene 
jachtacte, zich met een schietgeweer of een ge
deelte daarvan in het veld te bevinden, zeker 
niet zou hebben nagelaten dit op gelijke wijze 
te bepalen; 

dat nu weliswaar bij artikel 26 der Jachtwet 
1923, artikel 23 dier wet niet van toepassing is 
verklaard, indien het daarin bedoelde verbod 
,,uit anderen hoofde" niet bestaat, doch hierbij, 
- gelijk uit de geschiedenis duidelijk blijkt, -
inzonderheid worçlt gedoeld op voorschriften, 
als voorkomende in de artt. 60 en 61 der Jacht
wet 1923, 9, 10, 15, 16 en 17 der Vogelwet 1912, 
krachtens welke aan bepaalde personen tot 
wering van schade of overlast of om andere 
soortgelijke redenen vergunning of opdracht 
kan worden gegeven om, met afwijking van het 
bij die wetten bepaalde, in de daar genoemde 
gevallen wild, schadelijk gedierte, beschermde 
en schadelijke vogels met een schietgeweer te 
dooden, en niet op regelingen van geheel anderen 
aard, als in artikel 3 der Vuurwapenwet J!H9 
gegeven; , 

0. dat de in het middel aangehaalde wets
artikelen derhalve b~j de bestreden uitspraak 
zijn geschonden en de ~aar bij gegeven beslissing, 
voor zoover de gereqmreerde ~er zake van het te 
zijnen laste bewezenverklaarde is ontslagen van 
alle rechtsvervolging, niet kan worden gehand
haafd; 

0. voorts dat, waarvan eenigen strafuitslui
tingsgrond ten deze niet is gebleken, de gere
quireerde deswege is strafbaar en hem, gelet op 
den ernst der ten laste van gerequireerde be
wezenverklaarde, bij herhaling gepleegde over
treding, de na te melden straf behoort te worden 
opgelegd; 

Vernietigt het vonnis, den l 7den Februari 
1927 door de Arr.-Rechtbank t e Breda in deze 
zaak gewezen, doch alleen voor zoover de gere
quireerde daarbij van alle rechtsvervolging is 
ontslagen: 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. ; 
Qualificeert het bewezanverklaarde als het, 

zonder voorzien te zijn van een jachtacte, zich 
met een schietgeweer buiten openbare wegen en 
voetpaden in het veld bevinden, gepleegd terwijl 
nog geen tw:1alf maanden zijn verloopen sedert 
eene verooi:deeling van den schuldige wegens 
eene bij de Jachtwet 1923 strafbaar gestelde 
O\Tertreding, niet zijnde die bedoeld in artikel 46 
lid 2 dier wet, onherroepelijk is geworden ; 

Gezien de artt. 23, 47 lid 1 juncto 46 lid 1 en 
51 lid 1 der Jachtwet 1923, 23, 34 en 91 Sr.; 

Veroordeelt den gerequireerde in eene geld
boete van dertig gulden ; 

Verstaat, dat die boete bij gebreke van be
taling en verhaal zal worden vervangen door 
hechtenis van dertig dagen ; 

Verklaart verbeurd ten behoeve van 's Rijks 
Schatkist het niet in beslag genomen l!eweer. 
waarmede de gerequireerde zich in het veld 
heeft bevonden ; 

Beveelt de uitlevering van dat geweer ; 
Bepaalt de waarde daarvan op twintig gulden 

en verstaat, dat dit bedrag bij niet-uitlevering 
van het geweer of betaling der o-eschatte waarde 
zal worden vervangen door hechtenis van dertig 
dagen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

31 .JJ1ei 1927. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent het vervoer en de neder
lagen van goederen in het terrein van 
toezicht langs de grenzen. S. 167. 

WIJ WILlIELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen MiniBter van 

Financiën van 29 April 1927, n°. 216, Accijnzen; 
Gezien a rtikel 1 der wet van 4 April 1870 

(Staatsl>lad n°. 61), a.lsmede artikel 1 der wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n°. 250), de 
wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212), 
de posten 2 en 30 van het bij de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) behoorende Tarief, de 
a rtikelen l en 2 der wet van 27 December 1926 
(Staatshlad n°, 414), artikel 21 van Ons beslu,it 
van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 75), post IV 
van de lijst, behoorende bij Ons besluit van 
5 Mei 1925 (Staatsblad n°. 183) en Ons beslnit 
van 3 September 1925 (Staatsblad n°. 372) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Mei 1927, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van ' Onzen voor
noemden Minister van 27 Mei 1927, 11°. 30, 
Accijnzen: 

llebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het Koninklijk beslu.it van 4 

Augustus 1874 (Staatsblad n°. 116), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 17 Juli 1923 
(Staatsbl,ul n°. 372), worden de volgende wij
zigingen gebracht: 

Artikel 12 wordt gelezen als volgt : 
Voor de toepassing der voorgaande bepalingen 

worden niet als accijnsvtjje goederen be
schouwd: 

a. geraffineerd zout ; 
b. methylalcohol, houtgeest en alle produc

ten en zelfstandigheden, welke bij 15° Celsius 
voor meer dan 5 volumepercenten uit methyl
alcohol of houtgeest bestaan ; 

r. . azijnaether (aether aceticus), chlooraethyl, 
chloralhydraat, chloroforme, collodion, diaethyl
barbitnurzuur, mierenaether (aether formicicus), 
salpeteraether (spiritus nitri dulcis) en zwavel
aether ( aether sulfuricns) ; 

d. sigarettenpapier. 
Artikel 23, tweede lid, wordt gelezen als 

volgt: 
Zij is geldig voor het geheele Rijk en voor 

onbepaalden tjjd, tenzjj daaromtrent in de 
vergunning anders is bepaald. 

Aan artikel 24, tweede lid, wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende als volgt : 
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· Hetzelfde geldt, indien de belanghebbende 
bezwaar heeft tegen op grond van artikel 23, 
tweede lid, in eene vergunning opgenomen be
perkingen omtrent het terrein waarvoor zij 
geldt of omtrent haren geldigheidsduur. 

2. Artikel l , tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 28 October 1880 (Staatsblad n°. 185) 
wordt, met intrekking van Ons besluit van 
8 April 1925 (Staatsblad n°. 138\, gelezen als 
volgt: 

Hiervan zijn uitgezonderd : 
a. azjjnaether (aether aceticus), chloor

aethyl, chloralhydraat, chloroforme, collodion, 
diaethylbarbituurzu.ur, mierenaether (aether 
formicicus), salpeteraether (spiritus nitri dulcis) 
en zwavelaether (aether sulfu,ricus) ; 

b. goud- en zilverwerk ; 
c. kant, tulle en zjjden manufacturen ; 
d. geraffineerd zout, ongeacht de herkomst ; 
e. sigarettenpapier; 
f. geheimmiddelen ; 
g. alle goederen, waarvan blijkt dat zij 

zonder de vereischte aangifte voor het invoer
recht zijn ingevoerd. 

3. In a rtikel I van Ons besluit van 3 Juli 
1922 (Staatsblad n°. 423), wordt, met intrekking 
van artikel Il van dat van 17 Juli 1923 (Staats 
blad n°. 372), letter a gelezen als volgt : 

a. accijnsvrjje goederen, met uitzondering 
van geraffineerd zout, van methylalcohol, hout
geest en alle producten en zèlfstandigheden, 
welke bij 15° Celsius voor meer dan 5 volume
percenten uit methylalcohol of houtgeest be
staan, van azijnaether, (aether aceticus), chloor
aethyl, chloralhydraat, chloroforme, collodioµ, 
diaethylbarbituurzuur, mierenaether (aether 
formic1cus), salpeteraether (spiritus nitri dulcis), 
zwavelaether (aether sulfuricus) en van siga
rettenpapier. . 

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 3lsten Mei 1927. 
WILHELMINA. 

De l!finister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 15 Juni 1927.) 

3 ,foni 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 Maart 
1900 (Staatsblad n°. 34), houdende ver
gunning aan Provisoren van het Oude en 
Nieuwe Gasthuis te Zutphen, bestuurders 
van het krankzinnigengesticht aldaar, tot 
oprichting van flen gestirht voor krank
zinnigen op het landgoed "het Graffel", 
gemeente Warnsveld, alsmede bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum der geneeskundigen. S. 168. 

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

Binuenlandsche Za.ken en Landbouw van 30 
Mei 1927, n°. 1029, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), batstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 17 De

cember 1921 (Staatsblad n°. 1359) te bepalen: 
Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 

17 Maart 1900 (Staatsblad n°. 34) wordt gelezen 
als volgt: 

" In het gesticht, dat geacht zal worden 
één ~eheel uit te maken met het Krankzinnigen
gestwht te Zutphen, bedoeld bij het Koninklijk 
besluit van 7 Mei 1888 (Staatsblad n°. 8::l), en 
dat bestaan zal uit een hoofdgebouw, vier 
paviljoenen voor mannen, vier paviljoenen 
voor vrouwen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen niet meer dan 435 krankzinnigen, 200 
mannen en 235 vrouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen in het gesticht, gedurende 
het tijdvak, eindigende 1 J anuari 1932, nog 16 
mam1en en 21 vrouwen verpleegd worden". 

Onze Mini~ter van Binuenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit . 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pbatst. 

Het Loo, den 3den Jt1ni 1927. 
WILHELMTNA. 

De Minister ·van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 13 Juli 1927.) 

4 Juni 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
een Rijkswegenplan. S. 169. 

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

Waterstaat van 1 Juni 1927, La. B. 13., Afdee
Jincr Waterstaat 'l'. ; 

Öelet op artikel 33 van de Wet van den 30-
sten December 1926, tot het heffen va'l eene 
belasting en treffen van verdere voorzieningen 
ten behoeve van openbare verkeerswegen te 
land (Staatsblad n°. 464); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen een Rijkswegenplan, bestaande 

uit ee'l staat van de besta11,nde en aan te leggen 
wegen, welke hoofdverbindingswegen zullen 
vormen voor doorgaand verkeer met motor
rijtuigen, en een toeli~htende kaart, zooals deze 
bij dit besluit zijn gevoegd. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit. hetwelk in het 
Staatsbla.d en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 4den Juni 1927 
WILHELMTNA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE 
( Uitgeg. 1 Juli 1927). 
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RTJKSWEGENPLAN. I. 8taat van de bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdvernindingsu•egen zullen vormen 11oor door
gaand verkeer met motorrijtuigen. 

A. Bestaande Rijkswegen.• 

1 
,._ 

De weg wordt verbeterd door de ., 
De rijwielpaden .s ~ In be- verhardingen 

Omschrijving van den weg a, bO In eigen- heer en Bestaande te brengen thans ~e- te brengen No. .., <l hoofdzakelijk of van het wegvak. bOO dom bij onder- breed te vervangen op een zamenltjk op een § . houd bij uit inM in hoofdzaak breedte in breed in breedte in /H: ongeveer door M. van M. 5.e- M. van 
ongeveer mid eld ongeveer 

Proviooie Groningen. 
Het Rijk 1 Groningen-Delfzijl . . . 19 Het Rijk steenslag . 4 à 5 geasfalteerd 6,- - -

steenslag 
2 Groningen-Friesche grens. 20,9 id. id. klinkers 4,2 - 5,-à5,50 - l,50à2,-
3 Groningen-Drentscbe grens 6,6 id. id. irl. 4 à 9 klinkers en r· 5,50à9,- - l,50 à,4,-

Proviooie Friesland. 
sloten wegde 

1 Leeuwarden-Groninger 
grens . . . . . . . 31,7 Het Rijk Het Rijk klinkers 4,2 - 5,-à5,50 - l,50à2.-

2 Leeuwarden-Harlingen 24,5 id. id. klinkers en 4,2--4,5 klinkers en ge- 5,-à6,- - O,-à2,-
( de gemeente steenslag sloten wegdek 

Franeker: 
de traverse.) 

3 Leeuwarden-Overijsselsche 
grens . . .. ... 46,8 Het Rijk lHet Rijk klinkers 4,2 - 5,-à5,50 - l,50à2,-

4 Drie Romers-Lemmer 35,8 Het Rijk Het Rijk id. 4,2 - 5,-à5,50 - 2,-
( de gemeente 

Sneek : de traverse 

Proviooie Drenthe. 
over 1235 M.) 

1 Assen-Groninger grens 15,8 Het Rijk Het Rijk klinkers 4,2 - 5,-à5,50 - l,50à2,-
2 Assen-Meppel. . . . 43,5 id. id. klinkers en 4,2-4,5 klinkers en geas- 5,-à6,- - O,-à2,-,-

steenslag falteerd steen-

3 Pijlebrug-Overijsselsche 
slag 

grens . . . . . . .. 5.3 id. id. klinkers 4,2 klinkers 5,-à5,50 - l ,50 à2,-
Proviooie Overijs8el 

1 Zwolle -Meppel. 23 Het Rijk Het Rijk klinkers 4,2 gesloten wegdek 5,-à6,- - 1,50 à 2,50 
en klinkers 

2 Drentsche grens-Friesche 
grens .... 10,9 id. id. id. 4,2 - 5,--à5,50 - l,50à2,-

3 Deventer-Goor. 32,8 id. id. id. 4,5 gesloten wegdek 5,-à6,- - l,50à2, 
en klinkers 

4 Goor-Hengelo ... 14,1 id. id. id. 4,5 gesloten wegdek 6,- - 2,-à2,5 
5 Hengelo-Oldenzaal. 10,6 id. id. id. 4,5 - 5,50 - l ,50à2, 
6 Oldenzaal-Denekamp grens 12,1 id. id. 

- 1 

steenslag 
1 

4,5-5 
1 

geasfalteerde ~ 
1 

- 10,-à2, 
,::it,;~_P_n ~ 1~u1 _ 

0 

"-1 

q 
z 



Uldenzaal=ctePoppe 7,6 J:l.et Rijk Het Rijk st eenslag 4,5-5 geasfalteerde 1-6,- 0~ ' -
8 Deventer-Zwolle. 29,6 id. id. klinkers 

steenslag 
l ,50à 2,-4,5 - 5,50 

9 Zwolle-Wierdev. 41,2 id. id. klinkers en 4,5-5 klinkers geasfal- 5,50 à 6,- 0,-à2,-
steenslag 

1

t eerd steens!. en Cl:: 
gesloten wegdek Cl:: 

10 Wierden-Almelo-Hen-
!gesloten wegdek 

Cl:: 

gelo-Enschedé. 25,2 id. id. klinkers en 4,5-6 6,- 2,-à2,50 
klein plaveisel len klein f la veil-

se 
11 Enschedé-Glanerbrug. 5 id. id. klein plaveisel 5 6,- 2,50à3,50 
12 Geldersche grens-Goor 9,9 id. id. steenslag 5 - geasphalteerd 5,- l,50à2,-,. 

13 Holten-Wierden . id. id. klinkers 
steenslag 

l,50à2,-14,7 4,5 5,50 

Provincie Gelderland.-
1 Hoevelaken-Harderwijk-

Kat erveer ...... 64,4 Het Rijk Het Rijk klinkers 4 5,50 l,50à2,.:...... 
( de gemeentenHar-
derwijk en Elburg: 

de traversen) 
2 Katerveer-Hattem 2,6 H, t Rijk Het Rijl steenslag 4 geasfalteerd 5,- l ,50à2,-
3 Hoevelaken- Apeldoorn- >f>.. 

Deventer . . . . : ; 5:l,9 id. . id . . klinkers 4 5,50 l,50à2,-
4 Apeldoorn-Zutphen . . . 20 id. id. id. 4 5,50 l,50à2,- "-< 
5 Zutphen- Deventer . . . . 12,2 id. id•. id. 4 5,50 l,50à2,- q 
6 Zutphen-Pruisische grens.! 50,4 id. / id. 1 klinkers en 4 klinkers en geas- 5,- l,50à2,- z 

( de r,emeenten steenslag falteerd steen- H 

Groen o en Win- slag -terswijk: de tra- m 
versen) ..... 

7 Warnsveld- Overij sselsche 
17,8Het Rijk lHet Rijk 

0:, 

grens . steenslag en 5 geasfalteerd 5,- l,50à2,- ~ 
(de gemeente Lo- geasfalteerd steenslag 
chem: de traverse) steenslag 

8 Zutphen-Arnhem . . 29, 7 Het Rijk lH et Rijk klinkers 4,2 gesloten wegdek 6,- 2,-à3,50 
9 Dieren- Doesburg-Pruisi-

sche grens 2 30 id. id. steensla{ en 4,2 geasfalteerd 5,- l,50à2,-
(degemeente Does- klin ers steenslag en 
burg: de traverne) klinkers 

10 Arnhem-Pruisische grens. 15,8 Het Rijk lHet Rijk klinkers en 4 klinkers en geas- 5,-à6,- l ,50à2,-
steenslag falt\)erd steen -

11 Arnhem-Nijmegen . 16 id. id. klinkers 
slag 

2,--à2,50 4,8-5 esloten wegdek 6,-

1 Bovendien zullen hinderlijke bochten en doorgangen door bebouwde kommen in de onder A vermelde wegen 
sneden en de in die wegen voorkomende bruggen en rivierovergangen worden versterkt en verbeterd. 

worden afge-

2 De weg van Dieren naar Doesburg is gedeeltelijk bij anderen in beheer. 1-'-
CD 
~ 
..:i 



12 ri~-Li'."b"'.'"."b' 7,9 Het Rijk Het Rijk geasfalteerd 5 

1 1 

5,50 l,50à 2,50 ... 
steen~laJ of ~ 

~ ~rm 

1 - 1 

...::i 13 Teersdijk-Grave 7,2 id. id. geasfa teerd 5 5 l,50à2,-
1 ~rind 

14 Arnhem-de Grebbe 16 Het Rijk H et Rijk klmkers 4,2 [gesloten wegdek 6 2,-à3,-
(de gemeente 

wageningen : de 
traverse) 

15 Arnhem-Renswond e ?6,9 Het RijkjHet Rijk id. 4,2--4,7 id. 6 2,-à2,50 
(de gemeente 

Ede: de traverse 
16 Culemborg-Hedel 27,l id. id. id. 4,2 5,50 l,50à2,-

Provincie Utrecht. 
l Utrecht-Abcoude 1 25,9 H et Rijk H et Rijk klinkers 4 6 l ,50à 2,-
2 Utrecht-Harmelen . 12,2 id. id. id. 4 6 1,50 à 2,50 
3 Utrecht--!>oorn-de Grebbe 39 id. id. keien en 4--4,4 keien, gesloten 6- 8 l,50à 2,50 

be Bilt (Vollenhove}-
klinkers wegdek en klin-

~ 4 kers 
Amersfoort . . . . . 12,2 id. id. klinkers 4 gesloten wegdek 6 2,-à2,50 <-, 

5 E emnes-Amersfoort 2 • 14,7 id. id. id. geeloten wegdek 6 2,-à2,50 C 
en klinkers !Z 6 Amersfoort-Hoevelaken. 4 id. id. id. 4 klinkers 6 1,50 à 2,50 H 

7 Amersfoort-Renswoude . 18,9 id. id. id. 4 gesloten wegdek 6 2,-à 2,50 
8 Zeist--Woudenbej ... 12,7 id. id. id. 4 klinkers 5 11,50à2,- ÇR Provincie Noord- · '>lland. ..... 1 Amsterdam-Laren . 26,8 H et Rijk Het Rijk klinkers en 4- 6 klinkers, keien 6-8 2,-à3,50 0:, 

(de gemeenten keien en gesloten weg- ;E 
Muiden en Naar- dek 
den en het De~ar-
tement van Oor og: 

2 Amsterdam-Abcoude • 7,3 
de traversen) 

klinkers en 2,-1!,2,50 Het Rijk Het Rijk klinkers 4 6 
~esloten wegdek 

3 Amsterdam- H aarlem 15 id. id. klinkers en 5--8,4 eien en ~eslo- 8,80 2,50à3,50 
keien ten weg ek 

4 Haarlem- Zuid-Hollandsche 
grens ... . . 6,4 id. id. klinkers 4-6 ~esloten wegdek 6 2,50 á 3,50 

5 Haarlem-Velsen. 8,9 id. id: kl:sloten wegdek, 4-6 id. 6-12 0-3 
inkers en kei-

en 
6 Velsen-Alkmaar 20,8 id. id. klinkers 4--4,5 id. 6 1,50 à2,50 

(de bermen zijn 
over een gedeelte co gemeentelijk 00 

of particulier ,;:.. 

7 Alkmaar-Nieuwediep. 
eigendom). 

~easfal teerd 

1. 
40,9,Het Rijk ,Het Rijk,steenslag, grind 3--5 6 

en geasfalteerd steenslag en ge-
steensla sloten we dek 



ol and-
34,4Het Rijk Het Rijk klinkers en 

1 

gesloten wegdek 

2 H aagsche Schouw-Leiden. 2,7 id. id. 1 klinkers 
3 Leiden-Bodegraven . . .. , 23 id. id. id. 

( de bermen zijn 

4 den Haag-Hoornbrug 

5 Delft-Overschie 

6 Vianen-Gorinchem . 
7 Rotterdam-Dordrecht 
8 Dordrecht-Moerdijk . . 
9 Boonsweg-Numansdorp . 

voor een deel pa r-1 
ticulier eigendom) 

l ,9 H et Rijk jH et Rijk 
( de gemeenten 
's Gravenhage en 
Rijswijk : de rij-

wegen) 
H et Rijk ,Het Rijk 

23,41 id. id. 
13,4 id. id. 
13,5 id. id. 
17,3 id. id. 

klinkers 

iel. 

id. 
id. 
id. 

klinkers en 
grind 

4,8-5 

5,5 
4 

10,5 

4 

4 
4 
4 

3 à 4 

10 Weg op Rozenburg 5 id. 

11 Brielle-H ellevoetsluis . 9,9 id. 

id. 

id. 

klinkers, steen- 3 à 3,5 
slag en grind 
klinkers \ 3,5 à. 4 

Provincie Zeeland. 
1 Middelburo-Goes-Kapelle 27,5 
2 Breskens-Belgische grens. 23,9 

id. id. 
id. id. 

klinkers 
keien en 

geasfalteerd 
stP.enslag 

3 Vlake-Hansweerd 

4 Terner,en- Bel11iqche grens 

( de gemeente 
Aardenburg : de 

traverse) 
3 H et Rijk lH et Rijk grind 

15,5 id. id. geasfalteerd 
( de Gemeente steensla~ en 

Sas van Gent : de keien 
traverse) 

3,5-5 
5 à 6 

3,5 à 4 

3,5à4,5 

klinkers, keien 
1

1

en gesloten weg
dek 

gesloten wegdek 
klinkers 

gesloten wegdek 

6 à .12 0,-à4,60 2 à 6 

6 
6 

10,5 

2,5 
0,75 

2,5 à4,
l,5 à2,-

klinkers en 6 0, 75-1 ,50 2,- à 2,50 
geeloten wegdek 1 1 

id. 5à6 l ,-à 2,-l ,50 à2,50 
!gesloten wegdek 5,50 à 6,-1 0,90 1,50 à 2,50 
1 klinkers 5,- à 5,50 1,- 1,50 à 2,-
gesloten wegdek 5 1,-
'en geasfalteerd 

1 

steenslag 

1 

klinkers en 
steenslag 

keien en geslo
t en wegdek 

geasfalteerd 
steenslag 

geasfalteerd 
steenslag en 

esloten wegdek 

5 

5 

5à5,50 
5 à 6 

5 

. 5,6 

1 à 2 
1 à 1,60 

0 à 2 

1,-

l ,50à2,-

2 
2-2,50 

0 à 1,50 

l à 2 

Provincie Noord-Brabant.. 
1 Gorinchem-Breda 29,S Het Rijk lH et Rijk 

id. 1 id. 

klinkers en 
keien 

klinkers 
geasfalteerd 

steenslag 

4,10 à. 5 gesloten wegdek 6 

6 
6 

1 ·à 1,4 1,50 à 2,50 

1 à 1,4 1,50 à 2,50 2 Moerdijk-Breda 
3 IBreda-Belgische grens 

18,8 
20,91 id. 1 id. 

4.2 
5 

id. 
!gesloten wegdekl 1,5 11,50 à 2,50 

1 De weg Utrecht-Amsterdam zal waarschijnlijk een geheel nieuw tracé verkrijgen. 
2 Het gedeelte Eemnes--Baarn wordt vervangen door een nieuw wegvak van Baarn in de richting van Laren (N. -H.). 
• Zie bij Provincie Utrecht N°. I. 
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4 Princenhage-Bergeu-Op-
30,5Het RijklHet Rijk Zoom ........ keien 

( rle gemeente 
Roosendaal : de 

traverse) 
5 Bergen-Op-Zoom- Tholen-

sche veer ...... . 5,8 Het Rijk Het Rijk id. 
6 Tilburg-Breda (Driesprm:i:g) 18,5 Het Rijk Het Rijk geasfalteerd 

steenslag 
7 VulÎht--'lilburg .... . 17,8 id. id. id. 
s 's- ertogenbosch-Eind-

hoven ... . .. 29,5 id. id. keien en ge-
(de gemeente sloten wegdek 

Boxtel: de traver-

9 Tilburg-Belgische grens. 8,8 
se) 

H et Rijk H et Rijk -
10 Eindhoven-Belgische grens 19,5 id.· id. steenslag en 

geasfalteerd 
steenslag 

11 Eindhoven-Limburgsche 
grens . 24,6 id. id. keien en geas-

falteerd steen-

28,9 
slag 

12 's H ertogenbosch- Grave. id. id. id. 
13 Hedel-'s-Hertogenbosch. 6 id. id. geasfalteerd 

steenslag 
Pr?vinc.ie LimlntrJ, 

1 Maastricht-Vaals 25,6Het Rijk Het Rijk geasfalteerd 

1 

steenslag en 
keien 

2 Maastricbt--Eysden . 9 id. id . . id. 
3 Maastricht--Belgiqche grens 

bij Wilré ....... 2,4 id. id. id. 
' Maastricht-Belgische grens ~ 

bij Veltwezelt . . . .. 2,2 id. id. steenslag 

Maastricht-Belgiséhè grens 5 
bij Smeermaas . . . 2,6 id. id. geasfalteerd 

steenslag 
6 Maastricht-Roermond 46,1 id. id. id. 

7 Roermond-Venlo. 22 id. id. id. 
8 Venlo-Geldersche grens. ,, 52,2 id. id. geasfalteerd 

s t-eenslag, 

0 Venlo-Neeritter 35 id. id. 

st een~lag en 
grind 

id. 
10 Weert--Noordhrabantsche 

grens . 5,81 id. id. geasfalteerd 
steenslag en 

3,8-5 id. 

4 à 5 id. 
5 ~esloten wegdek 

5 id. 

3,8-5 id. 

4 keien en geasfal-

4 à 5 
t eerd steenslag 

geasfalteord 
steenslag 

4 à 5 . geasfalteerd 
steenslag en 

gesloten wegdek 
4,5à5 id. 

5 gesloten wegdek 

5 à 6 geasfalteerd 
st eenslag en ge-
sloten wegdek 

5 id. 

5 id. 

5 geasfalteerd 
steenslag 

5 id. 

5 à 6 geasfalteerd 

1
steenslag en ge. 
!sloten wegdek 

5 id. 
5 geasfalteerd 

steenslag 

5 id. 

5 geasfalteerd 
s~eenslag en_ ge-

6 

6 
6 

6 

6 

5à5,50 

5à6,50 

5 à 6 

6 
6 

6 

5,5à6 

5,5à6 

5,50 

5,50à 6 

6 

5,5à6 
5,50 

5,50 

5,50à6 

1,5 

1,5 
l à 1,4 

1 à 1,4 

l à 1,4 

1 à 1,4 

1 à 1,4 

-

0,75-1,2 
0,60à 1 

l ,5 à2 

1 à 2 

1,5 à 2 

1,50 

1,5 à 2 

1 à 2 

1 à 2 
-

-

1 
l,50à 2,50 

1,50 à 2,50 
l,50à 2,50 

l ,50 à 2,50 

l,50à 2,50 

l ,50à2,-

1,50 à 2,-

l,50 à2,-

l ,50à 2,50 
1,50 à 2,50 

l ,50à 2,50 

l ,50à 2,50 

1,50 à 2,50 

1,5 

J,50 à 2,-

1,50 à2,50 

l ,50à?.,50 
l ,-à2,50 

l,- à2,50 

l,-à2,50 

c., 
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Omschrijving van den weg of het wegvak. K.M. waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk Opmerkingen. 
onge- zal gevolgd worden. 
veer 

Le!gte Bestaande wegen waarvan het tracé[_ . 

--------------!--- -'-------------- ·- -- -

2 
3 

2 

Provincie Groningen. 
Groningen-Nieuwe Schans. . 

Appingedam-Drentsche grens bij Bareveld. 
Rtjksweg Groningen-Drentsche grens naar 
Drentsche grens, in de richting van Gieten. 

Provincie Friesland,. 
Heerenveen-Rijksweg Leeuwarden-Gronin
ger grens. 

Zurig-Harlingen . 

Provincie Drenthe. 
1 Assen-Gl'Oninger grens bij Bareveld 

2 Overijsselse he grens bij Coevorden over Gieten 
naar de Groninger grens. . . . 

Provincie Overija8el. 
1 Zwolle-Kampen 

2 Zwolle-Katerveer. 

3 Zwolle-Drentscbe grens bij Coevorden. 

Provincie .Gelderland,. 
1 Arnhem-Apeldoorn-Hattem. 

.2 Nijmegen-Duitsche grens . 

37,5 

34 

5 

42 

8 

21 

65 

13 

3 

41 

58 

6 

1 
De bij de .Provincie en verschillende ge- De onder B vermelde wegen 
meenten IU beheer en onderhoud zijnde zollen een vcrhardingsbreedte 
wegen. krijgen van ten minste 5 M. 

Idem. en ten hoogste 9 M. (normaal 
5.50 à 6 M.) en rijwielpaden 
tot een gezamenlijke breedte 
van normaal 1.50 à 2.50 M. 

De bij een Commissie uit de betrokken 
Gemeentebesturen in beheer en onder
houd zijnde weg. 

De bij de provincie en verschillende ge
meenten in beheer en onderhoud zijnde 
wegen. 

De bij verschillende gemeenten in beheer 
en onderhoud zijnde wegen. 

De bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde weg. 

De bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde weg van het Licbtmiska
naal over Ommen naar de Drentsche 
grens of voor het gedeelte Zwolle
Ommen. De bij de provincie en een 
Commissie uit het Gemeentebestuur in 
beheer en onderhoud zijnde weg 
Wijthmen-Ommen 

De bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde weg van Arnhem naar 
Apeldoorn en de bij verschillende ge
meenten in beheer en onderhoud zijnde 
weg van Apeldoorn naar Hattem. 

De bij een Commissie in beheer en on
derhoud zijnde weg. 

De soort der verharding zal 
lat er bepaald worden. 

Tot dezen weg behoort de over
brugging van den IJssel bij 
Katerveer . 
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3 Nijmegen- Teersdijk. 

4 Van R ijksweg Arnhem-Nijmegen over Tiel 
naar Zuid-Hollandsche grens in de richt ing 
van Gorinchem . ........... . 

5 Culemborg-Zuid Hollandsche grens in de rich
ting van Vianen . . . . . . . . 

Provincie Utrecht. 
Utrecht-Vreeswijk . . . . . . . . 

Provincie Noord- Fl olland. 
1 R ijksweg Alkmaar- Nieuwediep-Den Oever. 
2 Amsterdam- Velsen. . . . . . . . . . . 
3 Amsterdam-Purmerend- Medemblik. 
4 Amsterdam- Zuid-Hollandsche grens in de 

richting van Sas8enheim. . . . . . . 
5 Amst erdam- Zuid-Hollandsche grens in de 

richt ing van Gouda . . . . . . 
Provincie Zu·idholland. 

l Sassenheim- Noord-Hollandsche grens. . . 
2 Rijswijk-Rotterdam met zijtak naar Delft. 
3 's-Gravenhage-Hoek van H olland . 
4 Rotterdam- Bodegraven-Harmelen . . . . 

5 
6 

7 
8 
!) 

lli 

2 
3 
4 
5 
6 

's-Gravenhage-weg Rotterdam-Bodegraven 
Gouda-Noordhollandsche grens . . . . . 

Rotterdam-Hoek van Holland 
Rot terdam-Gorinohem-Geldersche grenR 
Barendrecht--l3oonswcg. . . . . 
Vianen-Geldersohc grens in do ri~hting van 

Culemborg .. . . . . .. . 
Provinci'.e Zeela.nd. 

Zierikzee-Z\ipe. 

Goes-Hoedekenskerke. . . . . . . . . . . 
's-Heer Arendskerke-Wolfaartsdijksche Veer. 
Ka pelle-Noord-Brabantsche grens . . . . . 
Vlissingen-Rijksweg Middelburg-Kapelle .. 
Belgis_che grens bij Sluis-Rijksweg Breskens-

Belgische grens . . . . . . . . . . . . . 

4 De bij de gemeente Nijmegen en wat er
schappen in beheer en onderhoud zijnde 
weg. 

60 

4 

10 

26 
20 
53 

27 

16 

3 
16 
13 
34 

24 
24 

25 
50 

7 

7 

14 

10 
8 

24 
6 

5 

De bij de provincie in beheer on onder
houd zijnde weg. 

Do bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde w<.'g. 

Idem. 

De bij de provincie in beheer en onder
houd zijnde we . 

d 

Tot. dezen weg behoort de over
brugging bij Vreeswijk. 

De be~taande Rijksweg Bode
graven-Harmelen zal in af
wachting der totstandkoming 
van den onder 4 behoorenden 
nieuwen weg Bodegraven
Harmelen uit het Rijkswegen
fonds onderhouden worden. 

De weg Gouda-Noordholland
sohe grens zal waarschijnlijk 
van Gouda naar Bodegraven 
het tracé van den onder 4 
genoemden weg volgen. 

'-, 

d 
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-! J itni 1927. BESLUIT, houdende vaststelling 
van den dag, waarop de wet van 13 Mei 
1927 (Staatsblad n°. 160) tot afschaffin~ van 
de colleges van zetters voor 's Rijks directe 
belast ingen in werking treedt. S. 170. 

Bepaald op I Juli 1927. 

7 Juni. 1927. ARREST VAN DEN HooGEN RAAD. 
Door het toekennen van rechtskracht 

aan beschikkingen namens den Minister 
door den Secr.-Gen. onderteekend kunnen 
artt . 28 lid 7 en 8 sub g der Arbeidswet 
1919 niet zijn geschonden, daar deze dien
aangaande niets inhouden. Ook de overige 
in het middel aangehaalde artikelen be
slissen niets over de vraag of de Minister 
zelf de beschikkingen, waarvan hier sprake 
is, moest teekenen . 

De bewering van het cassatiemiddel dat 
de macht van den Secr.-Gen. om namens 
den Minister te onde~eekenen berust op 
de Min. Besch. van 5 October 1918 mist 
feitelijken grondslag, daar zulks uit het 
bestreden vonnis niet blijkt, Echter, al 
ware de bewering, zooals zij in het middel 
is vermeld, juist, dan zou de verantwoor
delijkheid toch geheel op den Minister 
blijven rusten. 

Uit niets blijkt dat hier het K. B. van 
4 September 1923 toepassing heeft ge
vonden. 

Het Departement van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, door den koning overeen
komstig de macht, hem daartoe door de 
Grondwet verleend, ingesteld, is en mocht 
door dezen zoodanig worden ingericht, dat 
onmiddellijk onder den Minister aan het 
hoofd van dat Departement staat een 
Secretaris-Generaal, zoodat de Rechtbank 
eventueel het feit, dat de Minister de 
na.mens hem door den Secr.-Gen. onder
teekende beschikkingen genomen heeft 
krachtens art. 344 lid l, 3° op grond van 
genoemde onderteekening als bewezen 
mocht aannemen . 

Bij het bepalen der vervangende hechte
nis is art. 23 Sr. niet nageleefd. Vonnis in 
zooverre vernietigd. 

(Sr. art. 23, Sv. art. 344, 1, 3°.; Arb.wet art. 28.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort, Taverne. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van · cassatie tegen een vonnis van voor
melde Rechtbank van den 28sten December 
1926, waarbij J. H. M., hoofd eener drukkerij, 
wonende te Bussum, in hooger beroep, na. 

22* 
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vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Hilversum van 2 Juli 1926, onder 
vrijspraak van een deel der aanklacht, ter 
zake van : ,,Als hoofd van een onderneming 
niet zorgen, dat in zijne onderneming wordt 
nageleefd een voorwaarde, verbonden aan eene 
vergunning ingevolge de bepalingen der Ar
beidswet 1919 verleend, gepleegd ten aanzien 
van twee personen, t erwijl tijdens het plegen 
van het feit nog geen twee jaren zijn verloopen 
sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens eene overtreding, in het 
eerste lid van art. 83 dier wet bedoeld, ge
plee~d bij herhaling, onherroepelijk is gewor
den' , met toepassing van de artt. 74 en 83 der 
Arbeidswet 1919, benevens 23 en 23bis Sr. is 
veroordeeld tot betaling van twee geldboeten, 
ieder ten bedrage van twaalf gulden en vijftig 
cent, met bepaling dat deze boeten " bij gebreke 
van betaling" zullen worden vervangen door 
hechtenis van vijf dagen voor iedere boete. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis werd de verdachte 
veroordeeld, dewijl hij als hoofd eener druk
kerij-onderneming niet heeft gezorgd voor de 
naleving eener voorwaarde, verbonden aan eene 
overwerk-vergunning, overeenkomstig het ze
vende lid van art. 28 der Arbeidswet 1919, 
verleend bij beschikking afkomstig va.n het 
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 14 Januari 1925 n°. 195a, Afdeeling Arbeid 
(Ned. Stct. 16 en 17 J anuari 1925, n°. 11), 
gewijzigd bij beschikking, afkomstig van dat
zelfde Ministerie van 19 Mei 1925 n°. 1822, 
Afdeeling Arbeid (Ned. Stct. 19 Mei 1925, 
n°. 96). De inhoud van beide beschikkingen 
vangt aan met de woorden : ,,De Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid" enz., doch zij 
zijn beide onderteekend: ,,Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, A. L. Scholtens." 

Deze onderteekening vormt het aanknoo
pingspunt der tegen voormeld vonnis gerichte 
grieven, welke de heer requirant verdedigde 
in de volgende middelen van cassatie : 

1°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 28 lid 7 j 0 • art. 8 sub g der Arbeidswet 
1919, door aan de beschikking van het Depar
tement van Arbeid, Handel en Nijverheid 
dd. 14 Januari 1925 n°. 195a Afd. Arbeid, 
later gewijzigd bij die van 19 Mei 1925 n°. 
1822, waarbij voor het drukkersbedrijf afwij
king wordt verleend van de hoofdbeginselen 
der Arbeidswet 1919, ofschoon deze beschik
king en latere wijziging niet is onderteekend 
door den Minister van Arbeid en niet dus voor 
het publiek kenbaar is aan diens handteekening, 
zijnde die beschikking en latere wijziging 
"namens den Mir>ister" onderteekend door zijn 
Secretaris-Generaal "A.. L. Scholtens", zulks 
terwijl de genoemde artikelen der Arbeidswet 
zulk eene vervanging des Ministers niet toe
la ten, noch kennen. 

2°. Schending, althans verkeerde toepassing 
der artt. 53 en 77 lid 3 der Grondwet, ar t . 1 
der Wet van 22 April 1855 S. 33, houdende 
regeling der verantwoordelijkheid van de hoof
den der ministcriëele Departementen, ar tt. 1, 
2 en 4 van het K B. van 22 December 1863 
S. 149 ter nadere regeling van de wijze en vorm 
van afkondiging van wetten en Koninklijke 

Besluiten j0 • art. 355 Sr., door blijkbaar rechts
kracht toe te kennen aan de onderteekening 
van bovengenoemde beschikkingen door den 
Secretaris-Generaal, Mr, Dr. Scholtens, ofschoon 
diens macht daartoe berust op eene overgelegde 
beschikking van den toenmaligen Minister van 
Arbeid dd. 5 October 1918 n°. 4, Afd. Kabinet, 
waarbij werd goedgevonden "den heer Mr. Dr. 
A. L. Scholtens te delegeeren en te machtigen 
om namens hem, Minister, te onderteekenen 
alle van het Departement van Arbeid afkom
stige stukken en verklaringen, waarop 's Mi
nisters onderteekening wordt vereischt" , of
schoon zulk een "delegatie" in strijd is met de 
ministerieele verantwoordelijkheid en met de 
in den aanvang van dit middel genoemde 
Grondwets- en wets-artikelen. 

3°. Verkeerde toepassing van het K. B. van 
4 September 1823 n°. 7 (nimmer officieel afge
kondigd), door de rechtsgeldigheid van de 
onderteekening door den Secretaris -Generaal 
van genoemde beschikkingen van 14 J anuari 
en 19 Mei 1925 implicite blijkbaar te doen 
steunen op art. 1 van d it besluit van 1823, 
ofschoon dit artikel - aangenomen, dat aan 
dit Besluit nog rechtskracht zou zijn toe te 
kennen, hetgeen door de Rechtbank te Zierikzee 
in haar vonnis van 22 Februari 1921 W. 10689 
werd ontkend - regelt eene tijdelijke ver
vanging van het Hoofd van het Departement 
ingeval van ziekte of ander beletsel door zijn 
Secretaris-Generaal, welke vervangingsregeling 
thans echter in strijd is met de minist-erieele 
verantwoordelijkheid en de hedendaagsche 
posit-ie der Ministers, noch op de Grondwet 
of de wet is gebaseerd en welk ar t ikel dus geen 
toepassing bad mogen vinden. 

1 4°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van genoemd art. 1 van het K. B. van 4 Sep
tember 1823 n°. 7 - wanneer niet temin rechts
kracht daaraan zou worden toegekend - door 
aan te nemen, dat de aanwiJzing van den 
Secretaris-Generaal, Mr. Dr. Scholtens, dd. 5 
October 1918 steunt op dit artikel, ofschoon 
dit artikel den Secretaris-Generaal slechts tot 
eene "tijdelijke" vervanging en alleen "ingeval 
van ziekte of ander beletsel" bevoegd maakt, 
terwijl deze beide beperkingen ten eenenmale 
ontbreken in de aanwijzing van 5 October 
1918 van genoemden heer Mr. Dr. Scholtens 
en deze aanwijzing dus verre de grenzen van 
genoemd art. 1 van het Besluit van 4 Sep-
tember 1823 overschrijdt. . 

Het eerste middel gaat uit van de opva t t mg, 
als zoude eene Ministerieele beschikking rechts
kracht missen, wanneer zij niet door den 
Minist,er persoonlijk is onderteekend. Eeruge 
wettelijke bepaling, waarop deze eisch van 
persoonlijke onderteekening steunt, is mij niet 
bekend. Voldoende is het m.i., dat de beschik
king van den bevoegden Minister afkomstig 
blijke, en onderteekening namens den Minister 
door zijn Secretaris-Generaal, vooral, indien 
deze, gelijk hier blijkt uit de bij het tweede 
middel aangehaalde beschikking van 5 October 
1918 n°. 4, Afd. K abinet, daartoe nog bepaal
delijk door den Minister gemachtigd is, geeft 
hiervoor, naar het mij voorkomt, genoegzamen 
waarborg. 

Wat het tweede middel betreft, ben ik van 
oordeel, dat de daarin genoemde grondwette
lijke en wettelijke voorschriften in het onder-
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werpelijke geval niet kunnen zijn geschonden, De Hooge Raad, enz. 
vermits bedoelde bepalingen uitsluitend be- Gehoord het verslag van den Raadsheer 
trekking hebben op wetten, algemeene maat- Savelberg; 
regelen van bestuur en Koninklijke besluiten Gelet op de middelen van cassatie door den 
en beschikkingen, waarop de mede-onder- requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
teekening van een der hoofden van de ministe- zie 0oncl. Adv. -Gen. ; 
rieele departementen wordt vereischt. De reeds 0. dat het beroep onbeperkt is ingesteld, 
genoemde beschikking van den heer Minister doch niet-ontvankelijk is, voorzoover het is 
van Arbeid van 5 0ctober 1918 n°. 4, Afd. gericht tegen de in het vonnis vervatte vrij
Kabinet, betreft echter uitsluitend stukken en spraak; 
verklaringen, van het Departement van Arbeid 0. voorzoover het beroep ontvankelijk is : 
a fkomstig, waartoe vorenbedoelde wetten, alge- dat bij het bestreden vonnis van het aan 
meene maatregelen van bestuur, KoniLitlijke den gerequireerde bij dagvaarding ten laste 
besluiten en beschikkingen stellig niet behooren. gelegde, bewezen is verklaard, enz. ; 
Uitteraard is de Minister ook verantwoordelijk 0. ten aanzien van de voorgestelde middelen, 
voor beschikkingen, welke alleen van hem uit- dat in het bestreden vonnis met betrekking 
gaan. Dat echter door vorenbedóelde mach- tot de daarin bedoelde beschikkingen van den 
tiging op den Secretaris-Generaal op die ver- Minister, op welke de bewezenverklaring mede 
antwoordelijkheid eenige inbreuk zoude worden berust, wordt overwogen : 
gemaakt, kan ik, niet inzien. Immers van "dat de Minister van Arbeid, Handel en 
"delegatie op den Secretaris-Generaal tot het Nijverheid, beschikkende op een verzoek van 
nemen van beschikkingen is daarbij geen den Nederlandschen Bond van Boekdrukkerijen 
sprake, doch uitsluitend van het onderteekenen , c.s., ter eenre, en den Algemeenen Typogra
derzelve namens den Minister, op wien der- fenbond te Amsterdam, den Nederlandschen 
halve de verantwoordelijkheid voor den inhoud Roomsch Katholieken Grafischen Bond te 
der aldus onderteekende beschikking m. e. ten Utrecht, den Nederlandschen Christelijken 
volle blijft rusten. Grafischen Bond te Amsterdam en den Neder-

Is het vooq~aande juist, dan kunnen de in landschen Grafischen Bond te Utrecht ter 
het derde en vierde middel opgeworpen grieven andere zijde, daartoe strekkende, dat in de 
tezamen worden behandeld. Zij komen mij ondernemingen van werkgevers, aangesloten 
feitelijk ongegrond voor, omdat uit niets blijkt, bij de vorengenoemde patroons-organisaties, 
dat het daarbij bedoelde K. B. van 4 September door arbeiders, aangesloten bij de vorenge-
1823 n°. 7, te -vinden in het Bijvoegsel van het noemde werknemersorganisaties, arbeid mag 
Staatsblad jg. 1850 bladz. 591, zij het ook worden verricht in afwijking van het bepaalde 
maar stilzwijgend, in de bestreden uitspraak bij de artt. 23 en 24 der Arbeidswet 1919 
toepassing heeft gevonden. Uit hetgeen hier- overeenkomstig het dienaangaande in het 
boven ten aanzien van de beide eerste mid- collectief contract bepaalde, bij zijne beschik 
delen werd betoogd, volgt overigens, naar king van 14 J anuari 1925, afdeeling Arbeid 
mijne meening, dat de meergenoemde Minis- n°. 195A, gepubliceerd in de Nederlandsche 
terieele beschikking van 5 0ctober 1918 den Staatscourant, heeft goedgevonden de ge
steun van gemeld K. B. van 4 September vraagde vergunning tot en met 31 December 
1823 n°. 7, - aangenomen al, dat dit Besluit, 1926 - behoudens wijziging of mtrekking 
gelijk Uw Raad bij arrest van 14 December dezer vergunning tusschentijds, welke te allen 
1921 (Beslissingen in Belastingzaken n°. 2892) tijde kan geschieden - te verleenen onder de 
blijkbaar aannam, thans nog rechtskracht volgende voorwaarden : 1 e enz. ; 
heeft - kan missen. vermits van "vervanging" 7e, dat telkens, wanneer van deze vergun 
van den Minister door zijnen Secretaris-Generaal ning gebruik wordt gemaakt, vóór den aan-
als in art. 1 van dat K. B. geregeld, in het hier vang van den werktijd nauwkeurig aanteekening 
aanwezige• geval geen sprake is. 

1 
wordt gehouden van elke afwijking van de 

Ik ben derhalve van meening, dat de voor- 1 op de arbeidslijst aangegeven arbeidsregeling 
gestelde middelen niet tot cassatie kunnen op een daarvoor bestemde lijst van onder-
leiden. staand model, welke lijst op een duidelijk 

Nochtans za1' het aangevallen vonnis niet zichtbare plaats naast de arbeidslijst opge-
kunnen worden gehandhaafd, voorzooveue hangen moet blijven, enz. ; 
daarbij, blijkens de bepaling, dat de opgelegde dat genoemde beschikking bij beschikking 
geldboeten bij gebreke van betaling zullen wor- van voornoemden Minister van 19 Mei 1925,af 
den vervangen door hechtenis van vijf dagen dee!ing Atl>t1d , van 19 Mei 1925 (eveneens 
voor iedere boete, geene rekening is gehouden gepubliceerd in de Staatscourant) is gewijzigd 
met het voorschrift van art. 23 Sr., zooals in dier voege, dat van de zevende voorwaarde 
dit bij de wet van 29 Juni 1925 S. 314 is gewij- in voormelde beschikking de aanhef komt te 
zigd en waar volgens ook verhaal op de goede- luiden als volgt : ,,dat telkens, wanneer van 
ren en inkomsten van den veroordeelde is deze vergunning wordt gebruik gemaakt voor 
toegelaten. den aanvang van het te veITichten overwerk 

Ik concludeer mitsdien, dat de Hooge Raad, nauwkeurig aanteekening wordt gehouden ... "; 
het bestreden vonnis in zooverre vernietigende, dat het vonnis verder ten aanzien der in de 
en, rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 . , zal middelen behandelde punten niets inhoudt; 
bepalen, dat de opgelegde boeten, ieder ten 0. alsnu omtrent het eerste middel: 
bedrage van twaalf gulden en vijftig cents, bij dat de daarin aangehaalde artt. 28 lid 7 en 
gebreke van bet,aling en verhaal zullen worden art. 8 sub g der Arbeidswet 1919 geenerlei 
vervangen door vijf dagen hechtenis voor voorschrift inhouden, volgens hetwelk de in 
iedere boete, en overigens het beroep zal het middel bedoelde beschikkingen door den 
verwerpen. Minister zouden moeter worden onderteekend 



1927 8 J u N I ( S.1 71) 342 

en een vervanging daarbij van den Minister 
door den Secretaris-Generaal niet zou zijn 
toegelaten ; 

dat derhalve, indien rechtskracht is toege
kend aan die beschikkingen, ofschoon zij na
mens den Minister door den Socretarh.-Genera.al 
zouden zijn geteekend, daardoor gemelde wets
bepalingen niet kunnen zijn geschonden, zoo
dat het eerste middel is ongegrond ; 

0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat de daarin vervatte bewering, dat de 

macht van den Secretaris-Generaal om namens 
den Minister te onderteekenen, berust op de 
in het middel aangehaalde Ministerieele be
sohikking van 5 October 1918, fi>itelijken 
_grondslag mist, daar het bestreden vonnis 
-dienaangaande niets behelst ; 1 

dat, al ware de bewering juist, in die be
-schikking, zooals zij in het middel is vermeld, 
slechts sprake is van een machtiging om stuk
ken en verklaringen waarop 's Ministers hand
teekening is vereischt , namens dezen te onder
teekenen, zoodat daarbij de verantwoordelijk
heid voor den inhoud geheel op den Minister 
blijft rusten, terwijl overigens de in het middel 
aangehaalde artikelen niets beslissen over de 
vraag, of ministerieele beschikkingen, als 
waarvan hier sprake, door den -Minister zelf 
moeten worden geteekend ; 

dat dus ook het tweede middel is ongegrond : 
0. met betrekking tot het derde en het 

vierde middel : 
dat, waar ui t niets blijkt da t het K. B. van 

4 September 1823, zij het ook maar stilzwijgend 
bij het bestreden vonnis toepassing heeft 
gevonden, die middelen reeds hierom niet tot 
cassatie kunnen leiden ; 

dat hierbij mag worclen opgemerkt, dat het 
Departement vanArbeid, Handel en Nijverheid, 
door den Koning overeenkomstig de macht 
hem daartoe door de Grondwet verleend, in
gesteld, door dezen zoodanig is en mocht wor
den ingericht, dat onmiddellijk onder den 
Minister aan het hoofd van dat Departeme11t 
staat een Secretaris-Generaal, en de Recht
bank diensvolgen, eventueel het feit , dat de 
Minister de gemelde beschikkingen genomen 
heeft, krachtens het eerste lid van art. 344 
onder 3°. Sv. als bewezen mocht aannemen op 
grond van een onderteekening dier beschikkingen 
door bedoelden ambtenaar namens den Minister; 

0. alsnog ambtshalve : 
dat in het aangevallen vonnis is bepaald, 

dat de boeten "bij gebreke van betaling" zullen 
worden vervangen door hechtenis van vijf 
dagen voor iedere boete ; 

dat daarbij geen rekening ermede is gehou
den, da t art. 23 Sr. ook verhaal op de goederen 
en inkomsten van den veroordeelde toelaat , 
zoodat het vonnis in voormeld opzicht niet 
kan worden gehandhaafd ; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep voorzoover dit is gericht tegen 
de in het vonnis vervatte vrijspraak ; 

Vernietigt het best reden vonnis op voor
schreven punt ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
Bepaalt dat de opgelegde boeten bij gebreke 

Yan betaling en verhaal zullen worden ver
vangen door hechtenis van vijf dagen voor 
ierlere boete : 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

8 Juni 1927. BESLUIT tot wijziging van het 
Vrijdommenbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
103), houdende uitvoering van de Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568), voor zooveel 
betreft de vrijdommen van invoerrecht en 
statistiekrecht. S. 171. 

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

Financiën van 13 Mei 1927, n°. 174, Afdeeling 
Invoerrechten ; 

Gezien artikel 14, artikel 15, letters b en c, 
en artikel 19, lett ers a, i , i en o, der Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568), Bijzondere bepaling 
no. 2 op post no. Il en Bijzondere b epaling 
no. 5 op post no. 133 van het bij die Tarief~v et 
b ehoorend Tarief, alsmede de wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 415) tot wijziging 
der wet van 18 September 1852 (Staatsblad 
n°. 178) omtrent den waarborg ejl de belasting 
der gouden en zilveren werken ; 

D an R aad van State gehoord (advies var:. 
24 Mei 1927, no. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van F inanciën van 2 Juni 1927, n°. 42, 
Afdeeling Invoerrech ten ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art . I. Tn het Vrijdommenbesluit 1925 

(Staatsblad n°. 103) worden de volgende aan
vullingen en wij zigingen aangebracht : 

1°. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

De vrijdom kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minist er van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, door
loopend t ot wederopzeggens worden verleend. 

2°. Artikel 5 wordt gelezen : 
Gouden en zilveren werken, waarvoor volgens 

art. 2 van dit besluit vrijdom is verleend of 
volgens art. 3 vrijdom wordt gevraagd, worden 
bij den wederinvoer naar het kantoor van den 
waarborg overgebracht op den voet van art. 70 
der Waarborgwet 1927 (S taatsblad n°. 48), met 
dien verstande dat de inventaris wordt inge
leverd· bij den ontvanger op de losplaats, waa r 
de goederen zijn aangebracht, en dat de ver
eischte borgstelling mede strekt tot verzekering 
van het mogelijk verschuldigde invoerrecht . 
Zijn de werken indertijd met t eruggaaf van 
belasting mtgevoerd, dan worden zij over
gebracht naar het kantoor, waar de aangifte, 
voorgeschreven bij a rt. 79 der genoemde wet, 
is ingeleverd. 

In den inventaris wordt vermeld, dat voor 
de goederen vrijdom volgens art. 14 der Tarief
wet is verleend of wordt gevraagd en, indien 
de goederen indertijd met t eruggaaf van be
lasting zijn uitgevoerd, de dat um en het num
mer van het document, waarmede de uitvoer 
plaat s had. 
D e ambtenaren van den waarborg st ellen, na 

vergelijking van de goederen met den inven
t aris en eventueel met het document, waarop 
de uitvoer plaat s had, van hunne bevinding 
een verklaring op den volgbrief. 

De goederen, waarvoor reeds een vergunning 
volgens art. 2 van dit besluit is gegeven, worden 
niet met vrijdom toegelat en en voor andere 
wordt niet overeenkomstig het bepaalde bij 
art. ~ vergunning tot vrijen invoer verleend, 
dan nadat uit de verklaring op den volgbrief 
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is gebleken, dat hiertegen bij de ambtenaren ' 
van den waarborg geen bezwaar bestaat. 

Zijn dezen van oordeel, dat de eenzelvigheid 
der goederen niet vaststaat of dat om a'ldere 
redenen bedenking bestaat tegen vrijstelling 
van invoerrecht, dan geven zij de voorwerpen 
in verzegelden staat aan den aanbieder terug. 
In dit geval wordt de volgbrief niet als volledig 
gezuiverd beschouwd en vindt art. 77 der 
genoemde wet toepassing, indien de goederen 
niet binnen den in dat artikel gestelden termijn 
m et ongeschonrlen verzegeling op een op de 
in het eerste lid bedoelde losplaats verkregen 
betalingspaspoort aan de ambtenaren der in
voerrechten aldaar ter nadere visitatie aan
geboden worden. 

3°. Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

Voor onder dit artikel vallende gouden en 
zilveren werken kan overbrenging naar een 
kantoor van den waarborg achterwege blijven, 
mits bij de met de visitatie belaste ambtenaren 
geen twijfel bestaat omtrent de eenzelvigheid. 
Is dit wel het geval, dan wordt op overeen
komstige wijze toegepast hetgeen bij art. 5 
van dit besluit is bepaald ten aanzien van 
goederen, waarvoor volgens art. 2 vrijdom· is 
verleend. 

4°. H et derde lid van artikel 31 wordt 
gelezen: 

Voor gouden en zilveren werken worden de 
. bepalingen der artt. 69, 83 en 84 der Waarborg
wet 1927 (Staatsblad n°. 48) in acht genomen. 

5°. Art-ikel 39 wordt gelezen: 

Artikel 19, letter i, 
der wet. 
De vrijdom voor verhuisboedels, bedoeld bij 

art. 19, letter i, der Tariefwet, :wordt verleend 
door den ins:(leeteur der invoerrechten, in 
wiens dienstkrmg de goederen zullen worden 
vrijgemaakt. 

Bij de aanvraag om vrijdom wordt overgelegd: 
a. een verklaring van het gemeentebestuur 

of eenige andere autoriteit, waaruit ten genoe
gen van den inspecteur blijkt, dat belangheb
b ende zijn woonplaats van elders naar Neder
land overbrengt ; 

b. een lijst van alle goederen, die bij de 
verhuizing worden overgebracht, onverschillig 
of daarvoor al dan niet aanspraak op v rijdom 
bestaat, met aanduiding van de zich daaronder 
bevindende gouden en zilveren werken. 

Gouden en zilveren werken moeten bij den 
invoer afzonderlijk zijn verpakt. Ten aanzien 
van de werken, die met vrijdom van invoer
recht worden toegelaten, wordt van deze 
omstandigheid melding gemaakt in den inven
taris, welke in dit geval, in zoover met afwijking 
van art. 70 der Waarborgwet 1927 (Staatsblad 
n°. 48), moet worden ingeleverd bij den ont
vanger op de losplaats, waar de goederen zijn 
aangebracht. 

De goederen worden bij den invoer gevisiteerd 
en alleen met vrijdom toegelaten, voor zoover 
zij kennelijk tot een verhuisboedel behooren, 
gebruikte voorwerpen zijn en in de bovenge
noemde lijst naar behooren zijn vermeld. 

De inspecteur kan onder de noodige voor
zieningen in het belang van het toezicht be- ' 
palen, dat de visitatie van den verhuisboedel 
zal geschieden bij de aflading in de nabijheid 

van het pand, waarin de goederen zullen worden 
opgeslagen. 

6°. Artikel 40 wordt gelezen : 

Artikel 19, letter j, 
der wet. 
D e vrijdom voor de goederen, bedoeld in 

art. 19, letter j, der Tariefwet, wordt verleend 
dooi· den.inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de goederen zullen worden vrij
gemaakt. 

Bij d e aanvraag om vrijdom wordt overge
legd: 

a. een verklaring, afgegeven door een notaris 
of eenige andere autoriteit, waaruit ten genoegen 
van den inspecteur blijkt, da t de goederen, 
zooals die op de onder b hierna genoemde lijst 
zijn omschreven, door den belanghebbende uit 
een opengevallen nalatenschap zijn geërfd ; 

b. een lijst van alle in te voeren goederen, 
uit de nalatenschap afkomstig en door belang
hebbende geërfd, onverschillig of daarvoor al 
dan niet aanspraak op vrijdom bestaat, met 
aanduiding van de zich daaronder bevindende 
gouden en zilveren werken. 

D e inspecteur kan vorderen, dat hem vóór 
het verleenen der vergunning tevens wordt 
aang~toond, dat belanghebbende ingezetene d_es 
Rijks is. 

b e gouden en zilveren werken moeten bij 
invoer afzonderlijk zijn verpakt en worden, 
met inachtneming der formaliteit-en en voor
zorgsmaatregelen;·bedoeld in het 7de Hoofdstuk 
der Waarborgwet 1927 (Staatsblad n°. 48), aan 
het onderzoek der amhtenaren van den waar
borg onderworpen. Ten aanzien van de werken, 
die met vrijdom van invoerrecht worden toe
gelaten, wordt van deze omstandigheid melding 
gemaakt in den inventaris, welke in dit geval, 
in zoover met afwijking van het bepaalde bij 
art. 70 der genoemde wet, moet worden ingele
verd bij den ontvanger op de losplaats, waar de 
goederen zijn aangebracht. 

D e goederen worden bij den invoer gevisiteerd 
en alleen met vrijdom toegelaten, voor zoover 
zij kennelijk tot een nalatenschap behooren, 
gebruikt en geen handelsinventaris zijn en in de 
bovengenoemde l\jst naar behooren zijn vermeld. 

7°. Aan het eerste lid van artikel 45 wordt 
toegevoegd : Voor gouden en zilveren werken 
wordt hierbij art.-69, eerste lid, der Waarborg
wet 1927 (Staatsblad n°. 48) in acht genomen. 

Het vierde lid van dit artikel wordt gelezen : 
De goederen worden voor zoover mogelijk 

onder verzegeling gebracht. Gouden en zilveren 
werken, alsmede praeparaten op •piritus worden 
steeds verzegeld. 

8°. Aan artikel 54A, zooals dat luidt in
gevolge Ons besluit van 21 November 1925 
(Staatsblad n°. 450), wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

Gouden en zilveren werken worden naar het 
kantoor van den waarborg overgebracht op 
den voet van art. 70 der Waarborgwet 1927 
(Staatsblad n°. 48), met dien verstande, dat de 
inventaria wordt ingeleverd bij den ontvanger 
op de losplaats, waar de goederen zijn aange
bracht. In den inventaris wordt vermeld, dat 
de goederen op grond van dit artikel vrij van 
invoerrecht zijn toegelaten. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Juli 1927. 
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Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 8sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEEK. 
(Uitgeg. 15 Juni 1927.) 

8 J uni 1927. BESCIIlKKING VA DEN H OOGEN 
RAAD. 

Zake/,ij lee bel.astin,g op het bedrijf in de gemeente 
Arnhem. 

Een aanslag in de zakelijke bedrijfsbe
lasting der gemeente Arnhem van d e Rijks 
verzekeringsbank, t er zake van de om
standigheid, dat de Raad van Arbeid 
aldaar personen in dienst heeft wier arbeid 
indirect aan de Rijksverzekeringsbank ten 
goede komt, is alleen dàn gerechtvaardigd, 
wanneer kan worden aangenomen dat deze 
personen "anders dan in loondienst" in het 
bedrijf der bank werkzaam zijn. 

Waar niet blijkt, dat de hier bedoelde 
personen krachtens door of van wege de 
leiding van het bedrijf verstrekte opdracht 
den binnen het bedrijfsdoel vallenden ar
beid verrichten, is de aanslag van de Rijks
verzekeringsbank t erecht vernietigd en be
hoort het tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep door den Chef der Afdeeling 
Financiën en Belastingen ter gemeente
secretarie te Arnhem ingestelde cassatie
beroep als ongegrond te worden verworpen. 

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

Chef der Afdeeling Financiën en Belastingen 
ter gemeentesecretarie te Arnhem, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar, dd. 8 Febr. 1927, 
betreffende den aanslag in de zakelijke be
drijfsbelasting der gemeente Arnhem over 1923, 
van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam ; 

Gehoord den raadsman van de Rijksver
zekeringsbank ; 

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 de Rijksverzekeringsbank, die voor 
het belast~jaar 1923 in de zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Arnhem was aan
geslagen voor een bedrag van f 470.97, tegen 
dezen aanslag een bezwaarschrift heeft inge
diend bij den Chef der afdeeling Financiën en 
Belastingen ter gemeentesecretarie te Arnhem, 
die daarop bij beschikking van 24 Oct. 1925 
den aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat, toen de belanghebbende zich hierop had 
gewend tot den Raad van Beroep voornoemd, 
deze bij de bestreden uitspraak den aanslag 
heeft vernietigd, zulks op grond ; 

"dat als niet weersproken vaststaat, dat al 
het personeel in dienst bij den Raad van Arbeid 
te Arnhem niet wordt benoemd, geschorst en 
ontslagen door de Rijksverzekeringsbank en 
staat uitsluitend onder de bevelen van den Raad 
zelf, of deels van de Verzekeringsraad of van 

den Minister, doch in geen enkel opzicht onder 
de bevelen van het Bestuur der Rijksverzeke
ringsbank; 

"dat hiertoe niet afdoet, dat het Bestuur dier 
Bank in een enkel opzicht gegevens, modellen 
of een leidraad verschaft voor de uitoefening 
der werkzaamheden ; 

"dat, daargelaten of appellante een bedrijf 
uitoefent in den zin van art. 240e der Gemeen
tewet, in elk geval niet aanwezig is de dienst
verhouding tusschen appellante en de arbeiders, 
ter zake waarvan de aanslag is opgelegd, als 
gevorderd wordt door de Gemeentewet en de 
betreffende verordening" ; 

0. dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242e der Gemeentewet, en van art. 1 der Ver
ordening tot heffing van eene zakelijke belas
ting op het bedrijf der gemeente Arnhem, door
dat de Raad van Beroep in zijne bovengenoemde 
uitspraak aanneemt, dat daargelaten of appel
lante een bedrijf uitoefent in den zin van art . 
240e der Gemeentewet, in elk geval niet aan
wezig is de dienstverhouding tusschen appel
lante en de arbeiders, ter zake waarvan de aan
slag is opgelegd, a ls gevorderd wordt door de 
Gemeentewet en de betreffende verordening ; 

tot toelichting waarvan in hoofdzaak is aan
gevoerd, dat de Rijksverzekeringsbank een 
bedrijf uitoefent en daarom belastingplichtig is 
voor de arbeiders van den Raad van Arbeid, 
die "hunne medewerking verleenen" tot de 
verschillende door de Bank gesloten verzeke
ringen ; dat toch het personeel dat door de 
Raden van Arbeid wordt gebezigd voor de uit
oefening v3:n hun taak wel degelijk ten behoev_": 
van de R1Jksverzekeringsbank werkt, waarb1J 
het niets ter zake doet of dit personeel al dan 
niet door het Bestuur der Bank wordt aange
steld ; dat toch art. 242e der Gemeentewet niet 
spreekt van "in dienstbetrekking zijn van" 
doch van "werkzaam zijn bij " , zoodat. er geener
lei dienstverhouding behoeft t e zijn tusschen 

1 het personeel van den Raad van Arbeid en het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank ; 

0 . dat de ten deze toepasselijke artikelen 
der Verordening tot heffing van eene zakelijke 
belasting op het bedrijf der gemeente Arnhem 
van 5 Sept. 1921/30 J an. 1922, goedgekeurd 
bij K . B. van 20 April 1922, n°. 25, luidden: 

Art. 1. Wegens de bedrijven, welke binnen 
de gemeente worden uitgeoefend, wordt eene 
belasting geheven onder den naam van zake
lijke belasting op het bedrijf. Ook publiekreuh
telijke lichamen worden in deze belasting be
trokken. 

Art. 2. Maatstaf der belasting is het gemid
deld aantal arbeiders, die in het laatst verloopen 
kalenderjaar in het bedrijf in de gemeente zijn 
werkzaam geweest, en 

Art . 4 . Onder arbeider wordt i•1 deze Ver
ordening verstaan ieder, die in loondienst_ ar
beid verricht t egen een loon, dat, over een Jaar 
berekend, minder bedraagt dan het bij Alge
meenen Maatregel van Bestuur ter uitvoering 
van an. 242e, eerste lid, der Gemeentewet vast
gestelde bedrag. 

Als a rbeider wordt mede aangemerkt ieder, 
die, anders dan in loondienst, geregeld in een 
bedrijf werkzaam is tegen eene belooning, onder 
welken naam en in welken vorm ook, die per 
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jaar minder bedraagt dan het in het eerste lid 
bedoelde bedrag; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat in de bestreden uitspraak niet is vastge

steld of de Rijksverzekeringsbank al dan niet 
een bedrijf uitoefende, doch dat dit nog niet 
tot vernietiginl'. der uitspraak behoeft te leiden, 
wanneer afgescheiden daarvan in de uitspraak 
voldoende gronden worden gevonden voor de 
beslissing, dat er voor het opleggen van een 
aanslag ten deze geen aanleiding best,ond ; 

dat, waar nu vaststaat, dat de hierbedoelde 
personen in dienst van den Raad van Arbeid 
zijn en niet in lo,mdienst van de Eijksverzeke
ringsbank, voor een aanslag alleen dàn reden 
bestaat, wanneer kan worden aangenomen, dat 
deze personen "andns dan in loondienst" in 
het bedrijf der bank werkzaam zijn ; 

dat de vraag of dit het geval is geheel afhangt 
van den aard en omvang hunner werkzaam
heden. met name of zij krachtens door of van 
wege de leiding van het bedrijf verstrekte op
dracht den binnen het bedrijfsdoel vallenden 
arbeid verrichten; 

dat immers in zulk een geval door geregeld 
en voortdurend contact een zoodanige band 
van saamhoorigheid met het bedrijf bestaat, 
dat de werkzaamheden gezegd kunnen worden 
niet alleen voo-r het bedrijf maar ook in het be-
drijf te geschieden ; • 

dat, al kan nu wel worden aangenomen, dat 
de werkzaamheden, die de hier bedoelde in dienst 
van den Raad van Arbeid zijnde personen ver
richten, indirect aan de Rijksverzekeringsbank 
ten goede komen, uit de door den Raad van 
Beroep vastgestelde feiten volgt, dat van zoo
danig noodzakelijk verband tusschen de Rijks
verzekeringsbank in de bierbedoelde personen 
niets is gebleken, zoodat art. 4 der bovenver
melde verordening t en deze geen toepassing kan 
vinden; 

dat hieruit volgt, dat de aanslag terecht is 
vernietigd, en het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

10 Juni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag met Aanhangsel en bij
behoorend Protocol van onderteekening 
nopens de meting van binnenvaartuigen 
van 27 November 1925, benevens aan
vullende regelingen. S. 172. 

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

dat het vanwege Ons te Parijs op 27 November 
1925 onderteekende Verdrag met Aanhangsel 
en bijbehoorend Protocol van onderteekening, 
benevens aanvullende regelingen, nopens de 
meting van binnenvaartuigen, alvorens t e 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der St(l,ten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd : 
Het in afdruk nevens deze wet gevoegde 

vanwege Ons te Parijs op 27 November 1925 
onderteekende Verdrag met Aanhangsel en 
bijbehoorend Protocol van onderteekening, 
nopens de meting van binnenvaartuigen, be
nevens de volgende aanvullende regelingen : 

1°. de in afdruk nevens deze wet gevoegde 

door tusschenkomst van den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond tot stand gekomene nota
wisseling tusschen de onderteekenaar~ van het 
bovenvermelde Verdrag betreffende wijziging 
van art. 7; 

20. de in afdruk nevens deze wet gevoegde 
verklaring onderteekend te Brussel op 3 Maart 
1927 tusschen Duitschland, België, Frankrijk 
en Nederland eenerzijds en Zwitserland ander
zijds, bet-reffende wederzijdsche erkenning van 
vóór 1 October 1927 afgegeven meetbrieven: 

30_ de in afdruk nevens deze wet gevoegde 
verklaring onderteekend te Brussel op 3 Maart 
1927 tusschen Duitschland, België, Frankrijk, 
Nederland en Zwitserland betreffende de gelijk
tijdige inwerkingstelling van het bovenvermelde 
Verdrag en de buitenwerkingstelling van het 
Verdrag van Brussel van 4 Februari 1898 
(Staatsblad 1899, n°. 73). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag harer afkondiging. 

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

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van l!'inaru:iën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H. v . D. VEGTE. 
De Minister van Arbeid, Handel en Niii-erheid, 

J . R. SL0TEllIAKER DE BRUÏNE. 
De 111inister ran Marine a. i. , LAMBOOY. 

(Uitgeg. 15 Juni 1927.) 

CONVENTION RELATIVE AU JAUGEAGE DES 
BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE. 

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, !'Empire britannique, l'Espagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Ita
lie, les Pavs-Bas, la Pologne, la Roumanie, 
l' Union des· Républiques soviétistes so0ialistes, 
Ie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
la Suisse et la Tchécoslovaquie, 

En vue d'apporter de nouvelles facilités aux 
communications internationales par bateaux de 
navigation intérieure, 

Ont désigné à eet effet pour leurP plénipot.en
tiaires: 
Le Président ,lil Reich allemand : . 

M. G. FRANOux, Consul général près 
)'Ambassade d'Allemagne à Pari9. 

Le Présulent de la République fédirale d' Autrirhe: 
Le Dr. Paul ZIFFERER, Conseiller spécial 

de la Légation d'Autriche près Ie Prési
dent de la République française. 

Sa Majesté le Roi des Bel,ges: 
M. J . BRUNET, Ministre plénipotentiaire : 
M. D. BotrCKAERT, Directeur général des 

Ponts et Chaussées ayant rang de Secré
taire général. 

Sa Majesté te Roi des Bulgares: 
M. Jordan DANTSCHOFF, Directeur général 

adjoint des Chemins de fer et des Ports 
de l'Etat bulgare. 

Sa Maie.sté le Roi du Royaume- Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des Dominions britan
ni'!Ue8 au delà de.s cl1ers, Empereur des Indes: 

M. J. G. BALDWTN, C.B., Représentant de 
la Grande-Bretagne aux Commissions 
fluviales internationales, Membre de la 
Commission consultative et technique 
des communications et du transit. 
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Sa Majesté le Roi d'Espagne: 
Le marquis DE FAURA, Ministre-conseiller 

de l'Ambassade de Sit Majesté catholi4ue 
prè~ le Président de la R épublique 
française. 

Le Président de la R éP'ublique fi'Tllandaise : 
M. O. ENCKELL, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près le Prési
. dent de la R épublique française. 

Le Président de la Répu.blique /rançaise : 
M. Albert MAmEu, Sénateur, Plénipoten

t iaire de France à la Commission centrale 
pour la navigation du Rhi.n ; 

M. Silvain DREYFUS, Inspecteur général 
des Ponts et Chaus~ées. 

Le Pruident de la République hellénique : 
M. G. MEZEVIBIS, Capitaine de frégate, 

Attaché nava.J à la Légation hellénique 
près Ie Président de la R épublique 
française. 

Son Altesse Sérénissime le r:01ive:rneur de Hongrie: 
M. Alfred DE DIETRICH-SACHSEN~;ELS, 

Délégué de la Hon):(rie à la Commission 
intemat.ionale du Danube. 

Sri Majesté le Roi d'ltalie: 
M. Carlo RossETTI, Ministre plénipoten

tiaire, Délégué d'Italie aux Comm1ssions 
flu vialea internationales. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: . 
Le Dr. G. VAN SLOOTEN, Conseiller à la 

Haute Cour militaire et à la Cour d'Appel 
de La H aye. 

l\I. A. VAN DRIEL, Ingénieur, Comeil des 
constructions navales près l'Inapection 
générale de la Navigat1on. 

Le Président de la Républiq1le de Poloyne : 
M. George BooORYA-KlJRZENIECKI, Con

SPiJler au Ministère des Affaires étran
gères et Chef de la Rection du transit de 
ce Ministère. 

Sa J1Iajesl tf le Roi de Romnanie : 
M. G. PoPESco, Ingénieur, Inspecteur 

général, Professeur de navigation à 
l'Ecole polytechnique de Bucarest, 
Membre de Ïa Commission consult-ativc 
et techniqne des communications et du 
transit. 

Le Comité e:réciitif centra! de l' Union des Répu
bliq1les soviétistes socialistes : 

M. C. LEPJNE, Présidcnt de la navigat.ion 
fluviale nord-onest de I'Unicm des R é
publiques soviétistes socialistes. 

, a lil ajesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes : 
M. ]<'. VrLFAN, Délégué adjoint près la 

Commission internationale du Danube. 
Le Conseil fédéral suisse : 

M. A. RYNIK ER, Ingénieur-conseil . 
Le Pré11ident de la Répuhliqite tchéco.•lovaqzte : 

M. Bohuslav MiiLLER, Ingénieur, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipoten
t iaire, Représentant de la République 
tchécoslovaque aux Commissions fluvfa
les int,ernationales. 

LESQHELS, après avoir communiqué leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, con
viennent de dispositions suivantes destinées 
à assurer la reconnaissance réciproq tte des 
ccrtificat.s de jaugeage. 

Article 7Jrc,mier. Les certificats de jaugeage 
délivrés par Jes autorités compétentes de l'un 
des E tats contractants en vntu de règlements 
conformps aux stipulations de la présente 

Convention et de son annexe, sont, à l'exclusion 
de tous autres, reconnus par les autorités des 
autres Etats contractants comme éq_uivalents 
à ceux que ces Etats délivrent confonnément 
attx mêmes r ègles. 

Art. 2. Les Etats contractan ts s'engagent 
à mettre en application, neuf mais au plus 
après l'entrée en vigueur, snr leur territoire, 
de la présente Convention et dans les conditions 
prévues à l'article 12, les règle:ments arrêtés 
par chacun d'eux pour l'exécutiun des stipula
tions de la p résente Convention et de son 
annexe ; ils se communiqueront lesdits règle
ments trois mois a vant leur mise en applicatiun ; 
toute modification ultérieure apportée à ces 
règlements fera l'objet d'une communication 
dans Ie même délai. 

Art. 3. Les Etats oontractants s'engagent 
à faire procéder sur leur territoire au jaugeage 
de tout bateau qui en fait la demande. Ils 
s'en,gagent également à faire rejauger tout 
bateau qui en fait la demande et qui se trouve 
dans une des condit ions visées à l' ar t icle 4. 

Art. 4. Aucun E tat contractant ne peut 
exiger Ie rejaugeage, sinon en cas de grosses 
réparations, de transformations impor tan tes ou 
de modifications aux dimonsions extérieures 
ou intérieures du bat eau, ou si Ie certificat de 
jaugeage a p lus de dix ans de date. Ce rejau
geagc ne peut être• effectué q_u 'en vertu de 
prescriptions administratives d'application gé
nérale. 

Si un Etat contractant juge nécessaire de 
contröler à ses fraÎJ! les indications du certificat, 
ce contréile ne peut porter, en ce qui ooncerne 
les bateaux chargés, que sur les dimensions 
extérieures du bateau. 

Art. 5. Le départemont ministériel compé
tent de chacun des Etats contractants adresse 
trimest riellement au déparLement compétent 
de 1 'Etat co-contractant intéressé : 

1 °. La liste des bateaux r ejaugés par ses 
services qui avaient été jaugés en dernier lieu 
pa r les services dudit Etat co-contractant ; 
cette füte e~t :,ccompagnée des certificats de 
jaugeage retiré~ lors du rejaugeage; 

2°. La , liste deR bateaux dont Je demicr 
certificat de jangeage est inscrit dans !edit 
Etat co-contractant et dont Ic nom ou la 
devise a chàngé. . 

Les listes sant établies conformément aux 
tableaux numéros I et 2 joints à !"annexe à la 
présente Con,vention. 

Lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignemen,ts 
urgent~, les bureaux compétents des divers 
Etats contractants peuvent correspondre direc
tement en tre eux. 

A eet.te fin, les Etats se communiquent réci
proquement une liste mentionnant ces divers 
bureaux, leurs lettres ou numéros distinctifs et 
la qualité des fonctionnaires qui les d irigent. 
Cetti: liste est tenue à jour . 

Art. 6. Lorsqu'un bateaux jaugé vient à 
être détruit dans l'un des Etats contractants, 
Ie service compéten t de eet E tat en donne avis 
dans Ie délai de trois mois au plus à compter 
du jou r 011 il a constaté Ie fait, au bureau 
d'inscription intéressé. auq uel est renvoyé si 
possible Ie certificat de jaugeage. 

Art. 7. A t it,re transitoire et pendant une 
période de cinq ans, à. compter du l er octobre 
J!l26, les certificats délivrés antérieurement à 
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cette date aeront admis là oil ils Ie sont acttwlle
ment, ainsi que là, oü ils seronr. reconnus en 
vertu d'un arrangement particulier. 

Art. 8. La présente Convention, <lont les 
t.e:rte~ fran çais et anglai~ feront également foi, 
portera Ja dat,e de ce jour et sera ouverte jus
qu'an l er octol,re 1926 à la signaturc de tout 
Etat invité à la Conférence de Paris. 

Art. !l. La présente Convention est sujette 
à ratific1ttion. Les in.struments do ratification 
Heront transmis a u Secrétaire i(énéral de la 
Sociétf: des Nation,s. qui en notifiera. Je rlépót 
à t,ous Etats signat:iiroR ou adhérents. 

Art. 10. A partir du Ier octobre 1926, tout 
Etat invité à la Conférence visée à l'article 8 
ou tout Etat aya,nt une frontièro commune 
ttvec l'un de ces Etats, pourm adbérer à la 
présente Convention,. 

Cett,e adbésion s'effectuem ar1 moven d'un 
instrument communiqué au Secrétairè général 
rle la Société des Nations, aux fins de dépöt 
dans les a rcbives du Secrétariat. Le Secrétaire 
général notifiera ce d épöt à tous les Etats 
signataireR ou adhéronts. 

Art, Il. Les Etats non Memhres de la 
8ociété des Nations pourron,t, s'ils Je désirent, 
adresser leurs instruments de ratification ou 
rl'adhésion au Gouvernement français qui gar
dera, ces instrument, dans ses archives et en 
communi~uera copie au Secrétaire général de 
la Sociéte des Nativns, Ce:ui-ci notifiera la 
réception de ces eommunications à tous les 
Rtats si!!Ilatairea ou adhérents. 

Art. 12. La présente Convcntion n'entrera 
on vigueur qui'après avoir été ratifiée par cin,q 
Etats. La date de on entrée en vigueur sera Ie 
quatrc-vingt-dixième jour après la réoeption, 
par Ie Secrétaire général de la Société des 
.Natious, de la cinquième ratification. 

Ultérieu.rement, la préseote Convention pren
dra effct, en ce qui roncerne chacun des Etats 
contractant~, quatre-vingt-dix jours après la 
réception de la ratification ou de la notification 
de l'adhl,sion. 

ConJormément aux dispositions de l'article 18 
du Pacte de la Société de.~ Nation,s, Ie Secrétairo 
général enregistrera Ia presente Convention Ie 
jour de son entrée en vigueur. 

Art. 13. Un recueil spéoial era tenu par 
Ie Secrétaire général de la Sociétó des Nations, 
indiquant les Etats qui ont signé ou ratifié la 
présente Convention, ceux qui v ont adhéré ou 
qui l'ol'\t dénoncée. Ce recueil sera constamment 
ouvert aux Membres de la Société, ainsi qu'à 
tout Etat invité à la Conférence visée à l'article 
8, et pu blication en sera faite aussi sou vent 
que possible, suivant les indications du CoUAeil. 

Art. J.1. La présente Convention peut être 
dénoncée par l'un quelconque des Etats con
tractants, après l'expiration d'nn délai de cinq 
ans à partir de la date de sou entrée en vigueur 
pour ]edit Etat. La dénonciat1on sera faite 
sous forme de notification écrite ad ressée soit 
au Secrétaire général de la Société des Nations, 
soit, );>OUr les EtatA ayant fait, usago de la 
faculté accordée par l 'article 11 , au Gouverne
ment français qui en communi<iuera copie au 
Secrétaire gónéral de la Société des Nations. 
Copie de cette notification, informant tous les 
aut,re Etats contractants de la d,ite à, Iaquelle 
elle a été reçue, leur ~era transmise par Je 

ecrétaire général. 

La dénonciation prendra efiet un an après 
la dato à laquelle elle aura été reçue par Ie 
Secretaire générn.l, et ne sera opérante qu'en 
oe qui conceme l'Etat qui !'aura notifiée. 

Art. 15. La revision de la, présente Con
vention J;>Ourra être demandée à toute époque 
par un t1ers au moins des Etats contractants. 

En foi de q uoi, les plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Con vention. . 

FAIT à P aris, Ie vingt-sept novembre m~ 
neuf cent, vingt-cinq, en un seul exemplaire qm 
sera déposé au Seorétarfat de la Sooiété des 
1 ations ; copie conforme en sera remise ii tous 
les Etats représentés à Ja Conférence. 
Allem,agne FRANOUX 

GEHLHAAR 
PAUL 7.IFFERER 
J. BRUNET 
BOUCKA.ERT 

Autriche 
Belgiq1ie 

Bulgarie 
Empire Brit,an11iqtte 
Fl-Ypagne 
Finl,arvle 
fi'ra11ce 

(h'ce 
Hongrie 
]talie 
Pays-Bas 

Powr1ne 
Roumanie 
U nion des Ré7J1tbliques 
Soviétist-es Socialistes 
Ro1jau1ne de.s Ser/Jes, 
Groates et 8/,ovknes 

J . DA.NTSCHOFi' 
JOIIN BALDWIN 
~farqués n E FAtraA 
ENCKELT, 
M.VIIEU 
S. DREYFUS 
G. i\'[ÉZÉVIRIS 
DIETRTCII 
CARLO RosSE'l"l'I 
G. VAN SLOO1'EN 
A. VAN DRIEL 
,J. K URZENIECKl 
G. PorEsco 

LErnrn 

Sous hénéfice de la clause IV. du Protocole 
de signature 1 ) . 

uisse 
Tchéco8lo1:aquie 

F. VIU'AN 
MoTTA. 
Ing. Bohuslav 
i\IÜLLER 

ANNEXE À LA CONVRN1'ION RELATIVE AU JAUOE· 
AOR DES BATEAVX DE NAVIOATI<lN DfTÉRIEüRE. 

Article Ier. Le jat1geage défini dans la 
présente annexe a pour objet de permettr_e de 
détorminer, soit Je poids du bateau, soit le 
poidq de la cargaison, rl'après l'enfoncement: 

Le poids tot.al d'un bateau étant égal /\ celm 
du volume d'eau qu'il déplace, Ie poirls de la 
cargais_on est égal au poids d1_1 ~ol~me d't:nu 
déplace par Ie bateau chargé, d1mmue rlu po1d~ 
du volume d'eau déplacé par le j)ateau vide. 

Art. 2. Le système métrique est seul em
plové dans Ie jaugeage des bateaux. 

Ën conséquence, IE's dimension8 linéaires 
sont exprimées en mètres, décimètres, et cen
timètres, les volumes en mètres eubes et 
décimètres ct\be8, les poids en ton.nes de mille 
kilogrammes et en fractions décimales de 
tonnes. 

Les opémtions définies aux articles 3 et ,4 
ei-après déterminent dc-s Lléplacements évalues 
en vo lume. 

Les poids correspondant aux déplacements 
en volume inscrits au certificat de jaugeage 
sont, dans chaque cas, Ie produit de ces déplace
mcnts par la densité specifique de l'ea,u, dan 

1) Trans/,ation: UndPr Clause IV of the 
Protocol of Signature. 
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laquelle ont été r elevés les enfoncements cles 
échelles. 

Art. 3. Le volume à cléterminer est le 
volume extérieur cle la portion de la coque 
comprise entre : 

1° Le plan du plus grand enfoncement 
autorisé par les règlements sur les différentes 
voies navie;ableR que le ba.teau est destiné à 
fréq uenter, et 

2° Un plan pris, soit au niveau de fa 
flottaison à vide, tel qu 'il est défini ci-aprè~, 
soit au niveau du dessous du bateau. 

Art. 4. ,i) Pour les bateaux afl;ectés a.u 
transport des marchandises, les mesures sont 
prises sur Je bateau lni-même. 

La portion de la cogue à. mesurer est divisée 
par des plans horizontaux en tranches ayant 
généralement un décimètre de hantem . 

La surface horî,;ontale de chaq ue tranche 
est divisée en éléments pa r des ordonnées 
tracées normalement à l'axe longitudinal du 
bateau. Dans la partie cent rale, de forme sen • 
siulement rectangulaire, ainsi que d>J.ns chacun 
des élancements d'avant et d'arrière, Ie nombre 
de ces éléments est de quatre au moins. 

Dans fo calcul des aires, l'emploi de la for. 
mule de Rimpson est obligatoire pour les par
ties de la eurface limitée par des courbes. 

Les parties extrêmes des élancement s à 
!'avant e.t à l'arrière du bateau, d'une hauteur 
au plus égale à celle des éléments voisins, 
peuvent constit.uer, s'il y a lieu, des r.léments 
de surface dont l'aire est calculée sépa rément. 

On obticnt Je volume d'nne tranche en mul
t ipliant la demioomme des aires des sections 
supérieure et inférieure par la hauteur ; lorsque 
les formes du bateau Ie permett"'nt, plnsieurs 
t::-anches peuvent être groupées pour Ie ca.Icul. 

Le y_uotient du volume d'une tra.uche nar 
Ie nombre de centimètres qui exprime sa hàu
t eur est considéré comme donnant Je déplace
ment du bateau pour chaque centimètre d'en
foncement dans cette tranche. 

b) Pour les bateaux quine sont pas affectés 
au transport des marchandises, on admet que 
leur déplacement correspondant à un plan de 
flottairnn donné est representé par les soixante
dix centièmes du produit des trois dimensions 
suivantes, r elat ives à la surface extérieure de 
la coque, sans tenir compte d'auC'une saillie : 

1° La longueur déterminée pa r la distance 
entre les deux plans verticaux normaux à l'axe 
longitudinal du bateau et tangents extérieure
ment à la ligne corresponclant all plan de 
flottaison donné ; 

2° La larii;eur maximum à ce nivean de 
Jlottaison ; ' 

3° L 'enfon,cement moyen, mesuré par la 
distance verticale entre ledit plan de flottaison 
et la partie la plus basse de la coque dans la 
section transversale correspondant au milien de 
la longueur définie au paragraphe l ci-dessus . 

Ces trois climensions sont relevées soit sur Ie 
bat ea.u luimême, soit sur ses de sins d'exécution. 

Art. /\. Les échelles de jauge, lorsqu'il en 
est beso.in, sont disposées symétriquement et 
par J?aires sur les Jlancs dtt hat eau dans des plans 
vert1eaux perpencliculaires à l'axe. 

Pour les bat,eaux dont la longueur de coque 
dépasse 40 mètres, les échelles sont au moins 
au nombre de six dont deux dans m1 plan situé 
vers Je milieu de la longueur et de_ux dans 

chacun des plans sit ué~, de part et d'autre du 
premier, à des distances re.spectivement égales 
au tiers environ de la longueur totale du bateau. 

Lorsque Ie nombre des échelles t'St supérieur 
à six, leur empla~ement est déterminé par 
analogie avec ce qui est indiqué aux alinéas 2 
et 4 du présent article. 

Pour les bateaux ayant au plus 40 mètres de 
longueur, Ie nombre des échelles peut être 
réduit à quatre ; elles sont alors disposées par 
paires dans des plans situés vers Ie tiers et le 
deux tiers de la longueur du hateau. 

Les échelles doi vent 0tre très apparent es et 
rat.tachées à des repères fixes. Ellea sont gra
duée~ de 2 en 2 centimèt.res, comptés verticale
ment, une marque spéciale étant fa ite tous les 
10 centimètres; Ie zéro correspond soit au 
plan de Jlottai on à vide, soit au nivea u du 
dessous du bateau au droit de chaque échelle. 

On admet que la hauteur du plan de flottaison 
au-dessus du plan limitant inférieurement Ie 
volume à mesurer est. égale à la moyenne arith
métique des cotes lues sur toutes les échelle.s. 

Art. 6. Est considéré C'omme plan de flot 
taison à. vide, celui qui correspond à la position 
que prend Ie bateau dans !'eau do11cc lorsqu' il 
porto seulement : 

1° Les agrès, les provisions et l'équipage 
indispensable pour lui permettre de naviguer ; 

2° L'eau qu'il est im:(>ossible d'enlever de 
la cale par les moyens orclmaires d'épuisement; 

3°. En outre, s'il s'agit d'un bateau auto
moteur, l'eau utilisée n ormalement 'P.our son 
fonctionnement, mais non Ie combust1ble ni le 
lest mobile. 

Art. 7. Les opérations de jaugeage sont 
constatées par la délivrance d'un certificat ; ce 
certificat est inscrit sous un numéro d'ordre, 
sur un registre spécial, tenu par Ie bureau, qui 
est institué à eet ef{et par chaqUC' E tat con
tractant pour un ressort détermi.né t't qui est 
caraotéri~e par des lett.res ou de~ . numéros 
distinctifs, la on les dernières lettres désignan t 
l'Etat sur leterritoireduqt1el setrouvece bureau. 

La li.ste des let.tres désignant leR E ta.ts est 
jointe à la présente Annexe. 

Art. ' . Le niveau du plus grand enfonoe
mPnt, tel qu'il est détermmé à l'article 3, est 
marqué d'une façon apparente sur chaque cöté 
du bateau par un on plusieurs traits ou plaques 
de jauge dont Ie bord inférieur eorrespond à 
ce niveau. 

P rès dé chaque marque ou sur chaque plaque 
sont poinc,onnées, en carae1. ère apparents, les 
indications suivantes : 

l O Les lettre ou les numéros distinctifs du 
bureau visé à l'a rtir le 7 ; 

2° Le numéro d'ordre du certificat. 
Ces indications sont reproduites en caractères 

indélébiles sur les parties les plu s durables de 
la coque. . 

Art. O. Tout bateau jaugé doit être ~uni 
de son certificat de jaugeage. Ce cert1ficat 
indiqne notamment : 

l 0 • Le bureau d'inscription visé à l'article 7 ; 
2° Les lettres ou les numéro8 dist inctifs 

dudit bureau, Ie numéro d'ordre du certificat 
et sa date; 

3° Le nom ou la devise du bateau ; 
4° Le mode de construction ; 
5° La plus grande longueur et la p lus grande 

largeur de la coque ; 
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6°. Le rappel, s'il y a lieu, pour le dernier 
certificat annulé par le nouveau jaugeag:e des 
indications visées au 2° ci-dessus ; -

7°. S'il y a lieu, Ie nombre, !'emplacement 
et la description des échelles, et, notamment, 
la position choisie pour Ie zéro; 

8° La movenne des distances verticales 
entre Ie niveau du dessous du bateau au point 
le plus bas dans les sections correspondant 
aux échelles et le plan de flottaison à vide, tel 
qu'il est défini ci-dessns, ainsi que Ie personnel, 
Ie matériel, la hautcur d'eau dans Ie fond du 
bateau et le poids de !'eau utilisée norma.lement 
pour Ie fonctionnement de l'appareil moteur, 
qui ont été admis pou_r la détermination de ce 
plan de flottaison à vide, ainsi que la situation 
du lest fixe ; 

9° Le déplacement progressif du bateau 
par centimètre d'enfoncement à partir du plan 
de flottaison à vide ; pour les bateaux qui ne 
sont par affectés au transport des marchandises, 
<'es indications sor1t remplacées par celles du 
déplacement à vide défini à l'article 6 et du 
<léplacement entre le pla-n du plus g rand en
foncement visé à l'article 3 ci-dessus et Ie plan 
de flottaison à vide. 

Art. 10. En cas de rejaugeage d'un bateau, 
les anciennes inscriptions et marques, et, le 
cas échéant, les plaques de jau~e et le~ échelles, 
sont enlevées et il est procéde pour leur rem
placement, comme dans Ie cas d\ln premier 
jaugeage. 

En même temps, !'ancien certificat de jau
geage est, retiré. 

Art. ll. .En cas de modification du nom ou 
de la devise du bateau, mention en est faite 
sur le certificat de jaugeage par un agent a;vant 
q ualité à eet, effet .Cene mention est datce et 
signéc. (Zie addendum I en II blz. 350.) 

PR0TOCOI.E DE SIGNATURE. 
Au moment de procéder à la signature de la 

CoI\vention relative au ja.ugeage des bateaux 
de navigation intéricure, COI\Ch1e à la date de 
ce jour, les soussignés di\ment autorisés sont · 
con venus de ce qui suit : 

I. Sur les voies d'eau placées sous la com
pétence d'une Commission. internationale, il est 
entendu que la Convention ne porte atteinte ni 
au droit que la Co=ission interr ationale peut 
tenir de ses pouvoirs propres d'établir elle-même 
des textes réglementaires que comporte l'appli
cation de cette Convent.ion, ni aux oblie:ations 
résultant pour elle des traités, conventions et 
actes qui la régissent. . . 

II. Il est entel\dU que la Convention n'affec
te en rien les droits et obligations résultant 
pour les Etats contractants des accords con
cern,int la r econnaissance réciproqne des certi
ficats de jaugeage établis en tonI\eS de registre. 

III. Il est entendu qu'à titre provisoire 
les certificats délivrés conformément aux règles 
de mesurage et de calcul de l'Accord de 1913 
entre l'Allemaane et l'Autriche-Hongrie, dans 
le res8ort des bureaux ou le jaugeage se fait 
actuellement d 'après ces règles, seront reconnus 
comme équivalents à ceux qui seront délivrés 
dans les conditions prévues à la. Convention 
et à son annexe. Si dans un délai de dix années 
à compter du ler octobre 1926, les E tatg, qui 
-délivrent ces certificats n'ont pas renoncé à 
eet.te réserve, une nouvelle Conférence sem 
reunie pour examiner la question. 

IV. Il est entendu que tout Etat contractant 
sur Ie territoire duquel des taxes seraient, à la 
date du Ier octobre 1926, pi,rçues sur la navi
gation, sur la base de la tonne de regIStre, 
pourra demaI\der, au moment de la s1gnature 
de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci, 
qu'à titre provisoire, les bateaux de navigation 
intérieure soumis à. ces taxes soient munis d'un 
certificat de jaugeage en tonnes de registre, ce 
dernier certificat étant dans ce cas reconnu 
par les autorités de eet Etat comme équivalent 
a ceux délivré~ par elles d 'après Ie m~me 
système : à défaut de la production de ce 
certifica.t, !edit Etat pourra procécler à nn 
jaugeage supplémentaire. 

V. Il est entendu que les Etats contractants 
oP sont tenus de satisfaire aux obligations 
prévues aux articles 2 et 5 de la Convention 
que dans la mesure ot1 ils participent à une 
navigation internationale. 

VI. Il est eI\tendu que tout Etat contractant 
pourra demander, au moment de la signature 
de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, 
qu'eI\ cas de rejaugeage d'un b·ateau originaire
ment jaugé par ses services, les marques iI\dé
lébiles originaires, lorsqu'elles n 'ont pas eu pour 
unique objet la constatatiOI\ du _ jaugeage, 
soient complétées par l'additÎOI\ d'une croix 
indélébile à branches égales, que cette ad.dition 
soit considérée comme équivalente à l'enlève
ment prescrit par l 'article 10 de !'annexe à la 
Convention, que les anciennes plaques de jauge 
soieI\t marquées d'une croix au lieu d'être 
retirées et que, s'il est apposé de nouvelles 
plaques de jauge, les anciennes plaques de jauge 
soient placées au même niveau que les nouvelles 
et près de celles-ci. 

Dans le cas visé ci-dessus, les avis prévus 
par Ie 3me alinéa de l' article 5 et par l' art.iele 6 
de la Convention seront également adressés au 
Bureau d'inscription origiI\aire. 

Le présent Protocole aura les mêmes force, 
valeur et durée que la Convention conclue à la 
date de ce jour dont il doit être considéré 
comme faisant partie intégrante. 

EN F0I DE QU0I, les Plénipotentiaires désignés 
ei-après ont signé le préseI\t Protocole. 

F AI'l.' à Paris, Ie vingt-sept I\Ovembre mil 
I\euf cent vingt-cinq en simple expédition qui 
sera déposée au Secrétariat de la Société des 
Nations; copie conforme en sera remise à tous 
les Etats représentés à la CoI1férence. 

V algen de onderteekeninyen. 

ECHANGE DE NOTES 
par l'intermédiai.re du Secrétaire géné.ral de la 
Société des N ation,~, entre les gouve-rnements des 
Etats signataires de la Convention de Pari8 du 
27 nove-mbre 1925, relative au ia-ugeaye des bateaux 
de navigation intérieure, en vue d'une moclification 

à apporter à. l'article 7 de cette Convent-ion. 

Gen ève, le 28 septembre 1926. 
Le Secrétaire général de la Société a l'honneur 

de communiquer ei-joint aux gouvernements 
des Etats signataires de la Convention de 
Pa ris du 27 novembre 1925, relative au jaugeage 
des bateaux de naviga'tion intérieure, Ie résultat 
de l'échange de not.es entre lesdits gouverne
ments qui s'est effectué par l'intermédiaire du 
Secrétariat. 

Les réponses de tous les gouvernements 
signataire~ ayant été fovorables à la propo-
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Numéro 
d'ordre. 

l. 

Bateaux 

Nom ou devi5e 
du bateau. 

2. 

1 Indiquer Ie nom de l'Etat,, 

TAJILEAU II. 

ADDBNDUM I. 
reja'l\gés en _ _ __________ 1 durant Ie --··'--·- trimeRtre de l'année _____ _ 
et qui avaient été jaugé3 en dernier lieu en 1 

Déplacement en Dé1,lacement en 
Lettresetnuméros volume maximum Lettresetnuméros volume maximum Date dl\ 
de .1a p~éc~dente inscrit dans Ic de_ la 1;1-o~velle insorit dans Ie rejaugeage. 

msonptwn. certificat annulé. m 5cnptwn. nouveau certificat. 
Observatiuns. 

3. 4. 5. fi. 7. 8. 

1 1 1 

::1_· __ ·-:··· 

··1-· T---
-------

_I -

······-·······- -1-
-w-.. w, 

ADDENDUM l. (.<ititP). 

Bateaux inscrits en ________ 1 ) et ayant cban~é de nom ou de dflvi5e durant 
Ie t rimestro de l'année 

-
Nom et résiclence 

Numéro 
1 

Nom ou devise Nouveau nom ou Lettre et nnméro de !'agent ayant Da.te de cette 
<l'ordre . que portait Ie Nouvelle rlevise. d'inscription. módifié Ie modificn tion. 

Observations. 

1 

bateau. oertificat. 
). 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

--=:=:::i,:-- ··-··-··-····-1-...... ---=i:_ __ --·-·····--· ---:--=!==- - :-l 
================================··=·· =····=··=1·•=··•·=····=···=======1========'=========-~-== 

1 Indi,1uer Ie nom de l'Etat. 
ADDENDUM IT. 

l.ISTE DES LETTRES DISTINCTIVES DF.S ETATS VISÉ ES A L' ARTICLE 7. 

D Allemagne F France PL PolognP 
A Aut~icne GR Grèce p Portugal 
B Belgique M Hongrie RM Roumanie 
GB Empire britannique Et.at lihre d'Ir!ande I !talie f:lR Union des Républiques Soviétistes Socia-
BG Bulgarie Lettonie listes 
DA Dantzig Lith'l\anie SHS R~?iaume deP Serbes, Croates et Slovènes 
DK Danemark Luxembourg s , uède 
E Espagn_e Norvè e OH Suisse 

....... 
C 

"--< 

C: 
z 
H 

C,:' 
c.;, 
C 
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sition du Gouvernement behre tendant à rem
placer la date du Ier octobre 1926, sti.pulée à. 
l'article 7 de la Convention, par celle du Ier 
octobre 1927, !edit article 7 se tronve modifié 
en conséquence. 

Le texte de l'article 7 modifié est Ie suivant : 
"A titre transitoire et {)endant une 

période de cinq ans, à compter du Ier 
cctobre 1927, les certificats délivrés a.,té
rieurement à cette date seront admis !à 
ou ils Ie sont act,uellement, a insi que là ou 
ils seront reconnus en vertu d'uu arrange
ment part,iculier." 

Le texte ainsi amendé de I'article 7 figurera 
à la prochaine édition de la Convention, qui 
sera distribuée aux Etats signataires après Ie 
Ier octobre 1926, date jusqu'à laquelle la 
Convent ion est ouverte à la signature. 

I. Lettre-circulaire d1t Secrétairc général d.~ la 
So~iété. 

Genève, Ie 2 juin 1926. 
Le Secrétaire général a l'honneur de porter 

à la connaissance du Gouvernement ____ _ 
que la Commission centrale pour la navigation 
du Rhin vient d'at.t irer son attention sur Jes 
difficultés qui sont apparues par suite de cer
taines dates stipuléés dans la Cunvention de 
Paris du 27 novembre 1925, relat,ive au jaugeage 
des bateaux de navigation intérieure. 

La Commission centrale pour Ja navigation 
du Rhin signa.Ie l'impossibilité dans laqnelle se 
trouvent certa ins Et.ats rhénans de ratifier 
~,.dite Con,vention dans les délais voulus pour 
permettre la mise en application des règlements 
administratifs d'exécution à la date du Ier 
octobre I 926. 

Etant donné que l'article 7 de la Convention 
met obstacle à Ia reconnaissance des certificats 
de jaugeage di-!ivrés postérieurement à cette 
date du Ier octobre 1926, suivant une méthode 
autre que celle prévue :par !'annexe à la Con
vention, les certificats delivrés postérieurement 
au Ier ccto1re 1926 ne pourraient plus ê-tre 
reconnu.s, comme ils Ie sont, sous !'empire des 
conventions et règlements aetuellement en 
vigueur. 

Il a paru à la Commission centrale que cette 
sit_uation, si on n'y portait pas remède, inflige
rait à la navigation rhénane un préjndice très 
considérable. Pour ces motifs, est.imant désirable 
que la date du Ier octobre 1926, stipulée dans 
l'art icle 7 de la Convention de Paris, soit rem
placée par eelle du I er octohre 1927, la Com
mission centrale a prié Ie 8ecrétaire général 
de la Société Jes Nn.tions d'attirer l'attention 
des gouvernements <les Etats signataires de la 
Con,vention de Pa ris sur les difficultés ci-dessus 
exposées. 

Si I'un des gouvernements si/mataires de la 
Convention de Paris du 27 nuvembre 1925 
t aisait sien Ie désir exprimé par la Commission 
centrale de voir remplacer Ie date du ler 
oct_obre 1926, stipulée à l'a rticle 7 de la Con
vention, par celle du Ier octobre 1927, Ie 
Recrétairc général de la Sodété ne manquerait 
pas de sai;ir immérfiatement tous les autres 
Etats signat aires de la demande ainsi formulée, 
afin d'ar river, si possible, par Ie moyen d'un 
échange de notes entre Ie Sccrét,i,ire général et 

les différents Etats signa.t.aires, au but ci-dcssns 
visé. -

Les réponses reçues des difl'érents Etats 11ig
nataires seraient immédiatement communi
quées, par les soins du Secrétariat général, à 
tous les Etats signataires de la Convention de 
Paris et, au cas ou toutes los réponses seraient. 
affirmatives, Ie délai du Ier octobre 1927 serait 
considéré comme substitué, pour l'application 
de la Convention, à celui du ler octobre 1926 
prévu à l'article 7. 

2. Note du Go1wernement uelue. 
Ministère des Affaires Etrangères. · 

Dircction B. 
Section J. B. Communications. 

No C. 207 /2168. 

Bruxelles, Ie Il juin 1926. 
Par sa note du 2 juin, Ie Secrétaire général 

de la Société des Nations a bien voulu entretenir 
Ie Gouvernement beige du vaJu formulé par la 
Commission centrale pour la pavigation du Rbin 
et tendant à substituer la date du ler octobre 
1927 à celle du ler octobre 1926, qui figure à 
l'article 7 de la Convention de Paris relative au 
jaugeage des hateaux de navigation intérieure. 

Le Gouvernement beige n'hé~ite pas à appuyer 
Ie voou dont il s'agit. Il verra it avec satisfaction 
Ie Secrétariat• d.e la Société saisir les Etats signa
taires de la Convention du 27 novembre 1925 
de la modification visée ci-dessus et à laq uelle 
il donne pleinement son adhésion, en ce qui Je 
concerne. 

3. Lettre ' du Secrétaire générai de la Société. 

Genl>ve, Ie Ier juillet 1926. 
En se référant à sa lettre-circulaire 66. 1926. 

VII[, du 2 juin l!l26, Ic Secrétaire général a 
l'honneur de porter à la connaissance du 
Gouvernement-·-·-···-·······•---- la note ci-jointe 1 

qui lui a été adressée par Ie Gouvernement beige. 
Conformément à la demande exprim<Je dans 

cette note, Ie Secrétaire général a l'honneur de 
prier Ie Gouvernement ·--- ____ de bien 
vouloir lui faire connaître s'il serait d'accord 
pour rempla.cer la date du Ier octobcr 1926 
stipuJée dans l'article 7 de la Convention de 
Paris du 27 novembre 1925, relative au jaugeage 
des bateaux de navjgation intérieure, par la 
date du Ier octobre 1927. 

.Le Secrétairc généra.I désire attirer l'attention 
du Gouvernement ______ sur l'intérêt 
qu'il y aurait à ce que sa réponse pût lui pa, 
venir, si possihle, avant Ie 15 juillet 1926. 

4. Réponses de8 uourernem.ents des Etats 
signataire~. 

( Traduction.) 
ALLEMAGNE. 

Consulat d'Allemagne. 
No 1254/26. 

Genève, Ie ~~ juillet 1926. 
Conformément aux instructions reçues, j'ai 

l'honneur, en réponse aux lettree circu.laires 
du 2 juin et d11 ler juillet 1926 - C. L. 66 et 

1 Voir Ie texte de la note du Gouvernement 
beige sous Ie N° 2. 
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C. L. 83 - adressées a11 .Ministère des Affaires 
étran,gères du Reich, de vous informer que le 
Gouvernement allemand accepte la proposition 
de modifier Ie délai prévu à l'article 7 de la. 
Convention générale de jaugeage de Paris, de 
façon à substituer à la date du ler octobre 1926 
celle du l er octobre 1927. 

Veuillez :tgréer, etc. 
Pour lr Crmml général: 

(Signé) B oLT7.E. 

AIT'rHICHE. 

Chancellerie fédérale. 
Département des Affaires étrangères. 

N° 138667-14 B. 

Vienne, le 14 juil!et 1926. 
En se référant à la note-circulaire du Secré

taire général de la Société des Nations, en date 
du 2 jllin 1926, C.L.83.1926.VIII, et à celle 
du Ier juillet, 1926 cotée d'u,ne manière identi
q ue, la Cb ancellerie fédérale, Département des 
Affaires étran,gères, a l'honneur de faire savoir 
que le Gouvernement fédéral d'Autriche ne 
voit aucun inconvénient à faire remplacer la 
date du ler octobre 1926 stipulée dans l'article 7 
de la Convention de Paris du 27 novembre 
1925, relatjve au jaugeage des batcaux de 
navigation intérieure, par la date du I er 
octobre 1927. 

BEfsGIQüE. 

Ministère des Affaires étrangèrcs. 
Direction B. 

Section T. B. Communications. 
N° C. 207 /2538. 

Bruxelles, Ie 9 juillet 1926. 
Le Ministère des Affaires étrangères a l'hon

neur de faire savoir au Secrétariat de la Société 
des Nations, comme suite à sa note du ]er 
juillet courant, N° C.L.83.1926.VIII, que le 
Gouvernement beige est d'accord pour rem
placer la date du l er octobre 1926, stipulée 
dans l'article 7 de la Convent,ion de Paris du 
27 novembre 1025, relative au jaugeage des 
bateaux de navigation intérieure, par la date 
du ]er octobre 1927. 

Bur.GARIE. 

Légation royale de Bulgarie 
en S1üsse. 
No 408. 

Berne, le 13 juillet 1926. 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance 

que le Gouvernement bulgare ne voit pas 
d'objection à ce qu,e la date du Ier octobre 
1926, stipulée dans l'article 7 de la Convention 
de Paris relativa au jaugeage des bateaux de 
navigation intérieure du 27 novembre 1925, 
soit remplacée par la date du ler octobre 1927. 

Veuillez ,igréer, etc. 
Le Ohargl. d'Affaires: 

( Signé) MIKOFF. 

(Tradnction.) 

E~IPIRE BRITANNIQUE. 

N° C. 7318/2037/96. 
Fon,ign Office, 

Londres, S.W.r, le 2 jnillet 1926. 
En réponse à votre lettre N° C.L.66. J 926. VIIT, 

du 2 juin dernier, concernant la Convention 
relativa au jau"eage des bateaux de n,avigation 
intérieure, j'ai 1'honneur, d'ordre de sir Ansten 
Chamberlain , Secrétaire d'Etat, de vous infor
mer que le Gouvernement de Sa Majesté se 
rallie à la proposition contenue <lans ladite 
lettre et accepte que la date du Ier octobre 
1926, mentionnée à l'article 7 de ladite Con
vention, soit remplacée par colle du l er octobre 
1927. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) Orme SARGENT. 

(T·rarlurtion.) 
ESPAGNE. 

Ministère des Affaires étrangères. 
SE'r,ice de la Société des Nations. 

N°. ll. 

Madrid, Ie 18 septembre 1926. 
Me référant à vos lettres-circulaires du 2 juin 

et du ler j uillet derniers, relatives à la modi
fication de la date fixée à l'article 7 de la. 
Conve~tio':\ de_ ParÏ:3 sur le jaugeag~ des b3:teaux 
de naV1gat10n mténeure, po1ir la mise en V1gueur 
de ladite Convention, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que le Go!lvernement de Sa Majesté 
n'a aucune objection à ce que la dat-e du Ier 
octobre 1927 soit substituée à la date susvisée. 

-Je saisis eet te occasion, etc. 
(Signé) Espinosa DE LOS MONTEROS. 

FI!<LANDE. 

( Télé_qramme.) 
SSS Helsinki h 158, 21 w. 16. 13. 26. 

H. 45. D'accord avec modification proposée 
à l' article 7 de la Con vent ion relati ve j augeage 
des bateaux. 

SETÄLÄ, 1Jfini8tre Affaires étrangères. 

FRANCE. 

Ministère des Affaires étrangères. 
Direction des 

Affaires politiques et commerciales. 

Paris, le 13 juillet 1926. 
En réponse à votre note C.L.83.1926.VIII, 

en date du Ier juillet. 1926, au sujet de la 
Convention relative au jaugeage des bateaux 
de I\avigation intérieure, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que je suis tout, à fait d'accord 
pour remplacer la date du Ier octobre 1926, 
stipulée dans l'article 7 de la Convention de 
Paris du 27 novembre 192'3, par la date du 
]er octobre J927. 

Le Gouvernement français s'associe pleine
ment à l'initiative prise par le Gouvernement 
belge pour appuyer le vceu formulé par la 



353 10 JUNI (.S.172) 1927 

Commission centrale pour la navigation du 
Rhin. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Président du O()nseil, 

Ministre des Affaires étrangères, 
et var délégation : 

L' Ambassadeur de France, Secréta·ire généml, 
(Signé) BERTHELOT. 

GRÈCE. 

Légation Hellénique de Suisse. 
N° 3466. 

Berne, Ie 9 septembre 1926. 
En me référant à votre communication 

C.L. 66. 1926, dtt 2 juin a.c., j'ai l'honneur de 
vou.s infurmer que Ie Gouvernement hellénique 
accepte la modification apportée à l'article 7 
de la Convention relative au jaugeage des 
bateaux de navigation intérieure. 

Veuillez agrécr, etc. 
Le O h.argé d' A fjaires 

et p.a. 
(Signé) A. DAr.rn·ros. 

HoNGRlE. 

Délégation Hon<>roise 
auprès de la Rociété des Nations. 

N° 1190. 

Genève, Ie l er septembre 1926. 
En réponse à votre note en da,te du 2 juin 

dernier su'1 N° C.L. 66.1926.VIII, j'ai l'honneur, 
d'ordre de mon gouvernement, de vous faire 
savoir que ce gouvernement donne son adhésion 
à la modification formulée par Ie vreu de la 
Commission C'entrale pour la navigation du 
Rhin et du Gouvernement beige t,endant à 
substituer la date du l er octobre 1927 à celle 
du ler octobro 1926, qui figure à l'article 7 de 
la Convention de Paris relative au jaugeage 
des bat,eaux de navigation intérieure. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) HEVESY, . 

Ministre résident. 

( Tra,luction.) 
!TALIE. 

J\finistère des Affaires étrangères. 
T.S.N. 

Rome, Ie 11 aofit 1926. 
Me référant à la note C.L.83.192.6.VIII, datée 

du ler jLtillet dernier, j'ui l'honneur de vous 
communiqu.or que Ie Gouvernement royal n'a 
pas d'objection à ce que la. date du ler octobre 
1927 soit suhstituée à celle du ler octobre 1926, 
stipulée à l'article 7 de la Convention de Puris 
relative au jaugeage des bateaux de navigation 
intérieure. 

Venillez agréer, etc. 
Le Secrétaire généra.l, 

(Signé) IlORDONARO. 

PAYS -BAS. 

T,égat,ion des Pays-Bas. 
No 1567. 

Berne, Ie 24 juin 1926. 
En me référant en dernier lieu à votrn lettre 

du 14 avril 1926, N° 14.50145.X.4!l759, j'ai 

1927 

l'honneur, d'ordre de mon gouvernement et en 
réponse à votre lettre-circulaire du 2 juin 
dernier, C.L.66. 1926.VIII, concernant la Con
vention <le Paris du 27 novembre 1925 relative 
a_u jaugeage des 1:>ateaux de na_vigation inté'. 
n eure, de porter a votre connaissance c.e qm 
snit: 

Le Gouvernement néerlandais a pris connais
sance avec beaucoup d'intérH dn mode de 
procédure proposé par Ie Secrétaire général 
quant à la remise de la date de l'entrée en 
vigueur de la Convention de Parfa du 27 novem
bre 1925. Tout en observant-qu'il aurait préféré 
de procéder à la modincation de la date en_ 
question, conformément à la suggestion de la 
Commission centrale pour la navigation du 
Rhin, c'est-à-dire par la voie d'un protocole 
additionnel, le Gouvernement de la Reine, vu 
l'urgence de !'affaire, ne vent pas faire d'objec
tion à la procédure proposée. Tl est clone clisposé 
à faire sien Ie désir exprimé par la Commission 
centrale de voir remplacer Ie date du ler octobre 
1926 stipulée à l'article 7 de la Convention par 
Ie Ier octobre 1927, et il approuve que, dan8 
Ie cas on les réponses reçues des différents Etats 
signataires seraient affirmatives, la date du 
l er octobre 1927 sera considérée comme sub
stituée, pour l'application de la Convention, à 
celle du 1 er octobre 1926. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) VAN LENNEP, 

Ohargé d'Atfaires a.i. des Pay8-Bas. 

Légation des Pays-Bas. 
No 1924. 

Berne, Ie 19 j uillet 1926. 
En réponse à la lettre-circulaire que vous 

avez bien voulu adresser au ministre des Affaires 
étrangères à La H aye, en date du ler ju.illet. 
dernier, C.L.83.1926.VII[, !edit ministre me 
charge et j'ai l'honneur d'attirer votre attent.ion 
sur Ie fait que Ie Gouvernement des Pays-Bas 
s'est déjà prononcé sur la matière traitée dans 
cette lettre-circulaire (concernant la Convention 
de P11ris dn 27 novembre 192:\ relative au 
jaugeage des bateaux de navigation intérieure) 
dans la note qne Ie Chargé d'Afîaires a.i. des 
Pays-Bas, à Berne, vous a écrite en date du 
24 juin 1926, sous Ie N° 1567. 

Vemllcz agréer, etc. 
(8i(jné) DormE VAN TROOSTWTJK. 

Por.OGNE. 

Délé!!ation Polonaise 
auprès de la So~iété des Nations. 

G/ED. 
N° ,1 866126. 

Genève, Ie 17 ,ioût 1926. 
Me référant à la note-circulairc du Secrétaria.t 

C.L.66.1926.VIII, du 2 juin 1926, j'ai l'honcenr 
de porter à votre connitissance que Ie Gouver
nement polonais considère comme opportun à 
cc que la date du ler octobre 1927 soit sub
stituée à celle du ler octobre prévue antérieure
ment pour l'applicatiou de la Convention rela
t ive au jaugeage de~ hateanx de navigation 
intérieure. 

Veuillez a .. !:(réer, etc. 
Le Délég11é à la Société des N ations : 

(Signé) F. SOKAT., 
Minfrtre plénipotentirJir,. 
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RouMANTE. 
Minist.ère de. Af!aires étran"ères. 

N° :39652. " 
Bttcarest, 10 juillet 1926. 

Note i:crbc,h. 
En réponse à la note C.L.S3.1926.VIH, en 

d~te ~u Ier juillet coumnt, concernant la snb
st1tutl0n de la date du Ier octobre l!l27 à celle 
du ler octob~e 1926, qui figure à l'article 7 
de la Conven!Jon de ~aris relative a n jaugeage 
d?8 hateaux de nav1~:,,t10n mtérieure, le Mi
mstère royal des AfîaireB étran!?ères a l'honneur 
de porter à la connaissancè du Secrétariat 
géneral de la Société des Nat ions qu.e le Gou
ve_rnement rou.ma.in n'a aucuno ob,iection à 
faire au cha.ngement propo~é. 

RoYA UME DES SERRES, CROATES ET Sr.ovÈNES. 

Ministère des Affaires étrang&re~. 
P.N. 6709. 

Belgrade, Ie 15 juillet 1926. 
En me référant à vot,re lettre du Ier juillet 

a.c., C.L.83.1926.YIII. j'a i l 'bonnour de porter 
à votrc connaisBance que Ie Gouvernement 
royal est d'accord pour remplacer la date clu 
l er octobrc 192G, stipulée dans l'articlo 7 de 
la Convention de P aris du 27 novemhre 192!; 
relative au ja11geage de::, bateaux de navicration 
intérieure, par la date du Ier octohre ! 927. 

Veuillez agréer, etC'. 
T,e JJiini8tre w/ioint, 

(8i,,n{) ;\fA RKOVI'l'Cll. 

SlrISSE. 

Département poli! iq ne 
fédéral. 

Di,>ÎEion des Affaires étrangèrcs 
B. 56. S.6. - l\I.S. 

Berne, Ie 6 septembre l 92ü. 
Par note du 3 septembre, Ie Secrétariat 

général de la Société des Nation a bien voulu 
commtuiiqucr au Dépa rtement politi<JLle fédéral 
copie d'une note qui lui avait éte adressée 
par Ie Gouvernement beige au sujet, de la 
Convention de P aris relative au jangeage des 
bateaux de navigation intérieure. Le SeC'rétariat 
général a deman~dé au Dépa rtement s'il pouvait 
se rallier à la proposition formulée dans cett,e 
not.e et tendant à sub9tituer la date du Ier 
octobre 1927 à celle du l er octobre 192G, qui 
figure à l'article 7 de ladite Con vention. 

Le Départ,ement pulitiqne a l'honneur de 
remercier Ie Secrétariat général de sa communr 
cation et s'empresse dé lui faire savoir qu 'il 
approuve enti/>rement la modificatiun proposée 
du texte de l'article 7 de la Convention de 
Paris du 27 novembre 1925. 

TcnÈCOSLOVAQUIE. 

( Télér1ramme.) 
SS. Praha (10). N° 372. SSS 30/2814h-15. 

Prague, 2 août 1926. 
En réponse votre C.L.83. l 926.VIH Gouver

nement tchécoslovaque accepte morlification 

art icle 7 Convention jaugeage pro:poaée J_.,ftl' 
Gouvernement beige. - GrnsA, mini.;tre J,léni
potentiaire. 10924 l.. 

UNJON DllS RÉl 'UBLIQUES SOCIALISTES 
SovIÉTlSTER 

1 Télér,r111nme. j 
4205i11 Moscou, 4921351117 b. 30 a.utrich. 

11 septembre 1926. 
Gouvernement Union consent- substitution 

premier octobre 1!)27 à premier octobre 1926 
clans artide sept C-0nvent1on Pari9 27 novembre 
l 925 relative jau"eaire bat,eaux na.vigation in
térieure. 8666 = LrrvINl'FF, Gomrnissaire arl
ioint Af/aire.s étranr1~res. 

Les Gouvernements de l'Al lema.gne, de la 
Bt>lgique, de la France et des Pays-Bas, d'une 
part, et Ie GouvernC1ment de la Suisse, d'autre 
pftrt, ayant reconnu l'utilité de conclure entre 
eux une entente pour 1ft reconnaissa.nce des 
certificftts de jaugeage des hateaux de naviga
t ion intérieure, les soussi!p1és, dûmcnt autori9és 
à eet, effet, sont con venus de ce qui snit : 

Artitl, uniqu". L' Allemagne, la Belgique, 
la France et Ie., Pa?s -.Bfts sont cl'accorcl pour 
r econnAître, pendant une période de <'inq ans à 
compter du Ier octobre 1927, les certificat,s de 
ja ugeMe délivrés par la Suisse avant cette date 
comme équivalcnts à ceux déliv-rés conlormé
ment aux r ègle~ étahlies en exécution de l'article 
premier de la Convention de Bruxelles d~ 4 
février l S98 . la Snisse, de son cóté, reconnaîtra, 
pendant la même période, les certificats délivrés 
coniormément à ces rè!!'les, avant la date du 
Ier octohre J 927, comme équivnlents à c€ux 
délivrés sur son propre territoire. 

En foi de quoi les soussümés ont dressé la 
présente d,IC'laration. ' 

Fait à BrnxPlle , en cinq excmplaires, Je 
3 ma ~ 1927. 

Pour l'Allemar,ne: v. KELLER. 
Pour la Be1,gique: E. VANDERVELDE. 
Pour la Fraw·e: .MAURTCE HERBETTE. 
Pour les Pays-Bns : VAN VREDENBURCH. 
P()ur /.-,, 8uis~e : BARBEY. 

Les Gouvernements de l'Allemagne, de la 
Belgique, de la France, des P ays-Bas et de la 
Smsse, ayant reconnu l'utilité d'a surer la mise 
en vi~ueur, à une même date, sur leur terri
toire, des dispositions de la Convention du 
27 novembre 1925 relat ive au jaugeage des 
bateaux de navigation intérieure, les soussignés, 
dûment autorisés à eet effet, sont convenus de 
ce qui suit : 

A rti:cle l. L'Allemagne, la Belgique, la 
France, les P ay8-Bas et la Suisse déposeront 
leurs ratifications sur 1ft Convention du 27 
novembre 1925 relative au jaugeage des batea.ux 
de navigation intérieure, Ie même jour, de 
manièreà assurer l'entrée en vigL1eur simultanée, 
sur leur territoire, rles dispositions de ladito 
Convention. Le dépÎ>t des ratifications se fcra 
au plus tard Ie 3 juillet 1927. 

Art. 2. La Convention relative au jaugeage 
des bateaux de navigation intérieure signée à 
Bruxelles le 4 février 189S sera abrogée Ic 
jour de l'entrée en vigueur, pour l'Allemagne, 
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la Belgique, la France, les Pays-Ba.s et la 
Suisse, de la Convention du 27 novembre 1925, 
sou,s réserve, d'u,ne part, de l 'arranzemont 
_particulie.r intervenu entre ce,s F:tats et "fa isant, 
l'objet de Ia déclaration en date de ce jour et, 
rl'autre part de co que, conformément à l'article 
ï de la Convent·-ion de Paris du 27 novemhre 
1925, les certificats déljvrés antérieurement au 
ler octobre l 927 seront a dmis, à titre transitoire 
et pendant une période de cinq ans, à compter 
cle cettf' <late, là oi, Hs Je sont actuellement. 

En foi de quoi les soussi!més ont rlressé la 
présente déclaration. -

Fait à ,.J:ruxelles, en einq_ cxemplaires, Ie 
3 mars l.!"L7. 

Pour l'Allemar,ne: v. KELLER. 
Pour la Bel 1i1ue : E. V ANDERVELDE. 
Pour la France: MAURICE HERJJETTE. 
Pour les Pa11s-Bas: VAN VREDENBURf'H. 
Pour fa 811-is, e: BARBEY. 

CONVENTION REGARDING THE MEASUREMENT OF 
VESSELS Ei'IPL0YED IN INLAND NAVICATION. 

Gerlllany, Austria, Belgium, Bulgaria, British 
Empire, Spain, Finland, France, Greece, Hun
gary, Ita.ly, The Netherlands. Poland, Rou
mania., Union of Soviet, Socialist Republics, 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, 
Switzerland and Czechoslovakia, 

With a view to providing new facil ities for 
international communicat-ion by means of ves
sels employed in in land navi_gat10n have appoin
ted for this puryose as their plf:nipotentiaries : 
'l'he Pre-•ident o the German Reich : · 

M. G. l<'RANOUX, Consnl-General attached 
to t he German Emba~sy in Paris. 

'l'he President of the Federal Republic of Austria : 
Dr. Paul ZIFPERER, Special Counsellor of 

the Austrian Bmbassy to the President 
of the French Republic. 

Hia Majcsty the King of the B elgians : 
M. J. BRUNET, Minister Plenipotentiary ; 
M. D. BoucKAERT, Director-Genera! of 

Roads and Bridges, with the rank of 
Secretary-General. 

His JJfajesty the K~ng of the B ulgarians: 
M. ,Jorrlan DANTSCHOl!F, Deputy Director

(}eneral of the St,ate Railways and Ports 
of Bulgaria. 

Hi8 JJ1ajesty the King of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominion8 Reyond the Se.as, JiJmperor of India : 

Mr. ,J. G. BALDWTN, C.B., R epresentative 
of Great Britain on the International 
R iver Commissions, Member of the 
Ad visory and Technica! Committee for 
Communications and Transit. 

liis JJfojesty the Kin1 of 8pain: 
The l\farctu is DE FAURA, Minister-Coun

sellor of t he Em bassy of His Catholic 
Majesty to the President of the French 
Repu,blic. 

rrhe President of the Republic of F-inlcind : 
M. 0 . ENCKELL, Envoy Extraordinary and 

Minister P lenipotent iary to the President 
of t he French Repu blic . 

'l'he Pre.•ülen.J, of the French Re'[J1tblic : 
M. Albert MAmEu, Senator, French 

P lenipotentiary to the Centra! Com
rnission for Rhine Naviga.tion ; 

11. Silva.in DREYFVS, Inspector-General of 
Roads and Bridges. 

The President of the H ellenic R epublic : 
M. G. MEZEVIRIS, Naval Captain, Naval 

AttacM to the Greek Legation to the 
President of the French Repu,blic. 

liis Serene Highness the Governor of liimgary : 
M. Alfred DE DrnTRICH-SACHSENFELS, 

Delegate for Hungary on the Interna
tional Danube Commission. 

liis JJfaie.,ty the King of Italy: 
M. Carlo RossETTI, Minister Plempoten

tiary, Delegate of Italy on the Inter
national River Commissions. 

lier Maiesty the Queen of the Netherlancls: 
Dr. G. VAN SLOO'l'EN, Counsellor of the 

High Mi lit.ary Court and the Court of 
Appeal at The liague. 

The President of the Polish Repuhlic : 
M. George BoGORYA-KURZENIECKI, Cou.n

sellor at the Ministry of Foreign Affairs 
and Head of the Transit Section of the 
Ministry. 

His JJfajesty the King of Roitmania: 
M. G. PoPESCO, Engineer, Iuspector-Gene

ral, Professor of Navigat.ion at the Poly
technic School of Bucharest, Member 
of the Advisorv and Technica! Committee 
for Communièations and Transit,. 

'l'he Gentral JiJxecutive Gommittee of the Union 
of Soviet Socialist Republics : 

M. C. LEPINE, President of the North-West 
R iver Navigation Department of t he 
Union of Soviet Socialist R epublics. 

liis Maiesty the K ing of the Serhs, Groats and 
S lovenes: 

M. F. VILFAN, Substitute Delegate to the 
International Danube Commission. 

The Swiss Federal Gouncil : 
M. A. RYNIKER, Engineering Adviser. 

The President of the G>.eclwslovalr Repu.blic : 
M. Bohuslav MüLLER, Engineer, Envoy 

Extra.ordinary and Minister Plenipoten
tiary, Representative of the Czecho
slovak Republic on the International 
River Commissions. 

Wuo, after communicating their full powers, 
found in good and due form, agree to the 
following provisions, which are intended to 
assure the reciprocal r ecogn ition of measure
ment certificates. 

A rt ir,l~ l. Measurement cer t ificates issued 
by the competent authorities of one of t he 
Contracting States, in v.irtue of regulations in 
accordance with the provisions of the present 
Convention and the Annex thereto, shall, to 
t.he exclusion of all others, be accepted by the 
aut horfües of the other Contracting States as 
be.ing equivalent to the certificates issu,ed hy 
the 8aid States in accordance with the same 
rules. 

Art. 2. The Contracting Stat es lllldertake to 
apply in their territory, within nme months 
of the coming into force of the present Con
vention, under the coudit ions laicl down in 
Article 12, the r egulations they have indivi
dually drawn up for the execution of the pro
visions of the pr esent Con vention and the 
Annex t hereto ; tbey shall commu.nicate to 
each other the said regulations t hree months 
befo1·e their application ; any subsequent modi
fication in these regulation_s shall be communi
cated within the same period. 

Art. 3. The Contracting States undertake 
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to measure in tbeir t erritories anv ve se) in 
rc,~pect of which a request to this efféct is made. 
The same provision ,shall apply to t he re
measurement of any vessel in respect of whicb 
the reque t is made and which is covered by 
the terms of Article 4. 

Art. 4. No Cont racting State may demand 
re-me11,surement unless in the case of extensive 
repairs, important changes or alterations in 
the externn.l or internal dimensions of the 
vessel, or unless the measurement cert.ificate 
is more than ten years old. Such re-measurement 
may only be effected in accordance with the 
administra tive regulations generally applicable. 

Tf a Contracting State thinks it necessary 
to check at its own expense the :particulars 
given in the certificate, this operat.Jon, so far 
as laden vPs els are concerned, shall not cover 
more than the external dimensions of t he 
·vessel. 

A rt. fi. The comfetent Government de
partment of each o the Contracting States 
shall forward quar terly to the department of 
the other Contracting State concerned : 

(1) The list of the vessels re-measured by 
its officials and Jast measured b:y the officials 
of t he said Contractin~ State ; th1s list shall be 
accompanied bv the measurcment certifioate 
withdrawn on • re-measurement; 

(2) A list of the vessels of which the last 
measurement certificate is regi tered in the 
said Contracting State and of which t he n ame 
or official title has been altere<l. 

Lists shall be drawn up in accordance with 
the forms l and 2 attached to the Annex of 
the presen t Convention. 

The registra tion offices of the various Con
tract-ing States may, when information is urg
ent ly required, correspond direct with each 
other. 

For this purpose, States shall communicate 
to each other a list of t heir variou,s registration 
offices, the d'stinguishing letters or numbers 
of t hese offices, and the status of the offici!ds 
at t he head of t hese offices. The list shall • be 
kept up-to-date. 

Art. 6. In the event of a measured vessel 
being destroyed in the territory of one of t he 
Contractin" States, t he competent department 
of that tate shall, witbin three months of the 
date on which the fact is established, duly 
notify the registration office concerned, and the 
certi6cate shall, if possible, be returned to 
t hat office. 

Art. 7. A a temporary measure and for a 
period of five years from October l st, 1926, 
eertificates i ued prior to that date shall be 
accepted whore this is at present the case and 
whero they may be recognised in accordance 
with a special a rrangement. 

Art. 8. The present Convention, of which 
t.ho "Elnglish and French text shall be equally 
authentio. shall bear this da:v's date and shall 
be open for si~nature until Öctober 1st, 1926, 
by any State mvited to the Paris Conference. 

Art. 9. The present Convention shall be 
subject to ratification. The instruments of 
ratification sball be forwarded to the Secretary
General of the League of Nations, who shall 
notifv their receipt to all the signatory or 
accecling States. 

Art. 10. After October 1st, 1926, the pre-

sent Convention may be acceded to by any 
tate invited to the Conference and referred 

to in Article 8, or by any State having a com
mon frontier with one of these States. 

Accession shall be effected by an instrument 
communicated to t he Secreta ry-General of the 
League of Nations, to be deposited in the ar
chives of the Secretariat. The Secret,ary-General 
shall notify such deposit to all the signatory 
and acceding States. 

Art. ll. States not Members of the League 
of Nations may, if t hey so desire, address their 
instruments of ratifioation or accession to the 
French Government, which shall deposit these 
instruments in its archives, and co=unicate 
a copy of them to the ecretary-General of the 
League of Na tionR. The Secretary-General shall 
not ifv all the State which have signed or 
acceded to the Convention of the reception of 
t hese communications. 

Art. 12. The pre~ent Convention shall n ot 
come into force unt il it has been ratified by 
five States. The <late of its coming into force 
shall be the runetieth day after the r eceipt by 
the Secretary-General of the League of Nations 
of the fifth ratification. Thereafter it shall take 
effect in the case of oach of the Cont racting 
States ninety days after t he receipt of its 
ratification or of the notification of its accession. 

In compliance with the provi ions of Article 
18 of the Covenant of t he League of Nations. 
t he Secretary-General shall register the present 
Convention upon the day of its coming into 
force. 

Art. 13. A special record shall be kept by 
t he Secretary-General of the League of Nations 
showing the States which have signed, ratified, 
acceded to or denounced the pre ent Convention. 
This record sha ll be open at all times to the 
Members of the League and to any State invited 
to the Conference and referred to in Article 8; 
it shall be published as often a possible, in ac
corclance with the directions of the Council. 

Art. 14. The present Convontion may be 
denounced by any one of the Contracting States 
on the expiration of a period of five years, 
reckoned from the date of its coming into 
fo rce in respect of that State. Notification of 
denunciation shall be given by an in~trument 
in writing addressed either to t he Secretary
General of the League of ations, or, in the 
case of State availing themselves of the option 
accorded bv Article 11 , to the French Govern
ment, whièh shall communirate a copy of the 
instrument to t he , ecretary-General of the 
League of Nations. Copies of this notification, 
ad vising all the other Contracting Stat es of 
the date on which it was received , shall be 
forwardecl to them by the Secretary-General. 

The denunciation sball become effective one 
year after the date of the receipt of t he instru
ment of denunciation by the Secretary-General, 
and sha ll operate only in respect of the State in 
question. 

Art. 15. The revision of the present Con
vention may be demanded at an time by at 
least onethird of the Contracting tates. 

Tu faith whereof the abovenamed plenipoten
tiaries have signe<l the pre ent Convent ion. 

Do:i,,i at Pa ris the twenty- eventh day of 
ovemher one thousand nine hundred and 

twenty-five in a single copy which shall remain 
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d eposited in the arch.ives of the Secretariat of 
the Lea.gue of Nations; certified copies will be 
transmitted to all the Stat.es represented at 
the Conference. 

Volgen de onderteekeningen. 

ANNEX TO THE ÜONVENTION REOARDINfl THE 

MEASlJREMENT OF VESSEL~ EMT-T.OYF.D IN INf.AND 

NAVIOATION. 

Articl~ l. The object of meas11rcment as 
defined in the present Annex is to make it 
possible to determine either the weight of the 
vesscl or the weight of the cargo according to 
its draught. 

As the total weight of a vessel is eq ual to the 
weight of the volume of water displaced by it, 
the wei5ht of the cargo is e4ual to the weight. 
of the volume oÎ water displaced by t,he vessel 
when loaded minus the weight of the volume 
of water displaced by the vessel when empt,y. 

Art. 2. The metric system only shall be 
Pmployed in the i:neasurement of vessels. 

All linea! measurements sha.11 therefore be 
exprcssed in metres, decimetres, and centi
metres, volumes in cubic metres and cubic 
dccimetres, and weight in tons of a thousand 
kilogrammes each and fractions of the same. 

The operations <lescribe<l in the following 
AJ:ticles 3 and 4 shall determi.ne the displace
ments in volume. 

The weight corresponding with the displace
ments in volume entered upon the measurement 
certificates shall be in each case the product 
of these displacements and t.he specific density 
of the wat,er in which the draught as indicated 
bv the scales is ascertained. 

· Art. 3. The volume to be measured is the 
external volume of the part of the hul! included 
het-ween: 

11) The plane passing through the line of 
the maximum draught authorised hy the 
,egulations for the various navigable waterways 
on which the vessel is to be employed ; 

(2) A plane either at the level of the light
load lin,e as hereinafter defi.ned, or at a level 
correspoPding to the bottom of the vessel. 

A,t. 4. (1t ) For vessels employed iP car
rying freight the measurements sball be taken 
on t.he ves~el itself. 

The pa!'t of the hul! t,o be measured is divided 
by horizontal planes into segments generally 
one decimetre in height. The borizontal surface 
of each segments is divided into parts by lines 
perpendic'ula.r to the longitudinal axis of the 
vessel. The centra! portion, approximately 
rcctangular in form, and the forward a,nd after 
ends shall each be divided into at least four 
parts. 

In the calculation of the surfaces, the use 
of the Simpson formula is compulsory for as
certaining the areas of the surfaces bounded 
by the curves. 

The extreme parts of the forward and after 
ends of the boat, ha ving a height at least eq 11al 
to that of the adjoining parts, may if con venient 
constitute parts whose surfaces may be calcu
la ted separa tel y. 

The volume of a segment is obtained by 
multiplying the mean of t.he areas of the upper 
and lower sections by the ,height or distance 
between them ; when the shape of the vessel 

permit,s several segments may be grouped 
toget,her in making the calcula.t-ion. 

Th<" q uotient obtained by dividing the volume 
of a segment by the height of the seg:ment 
expressed in centimetres is taken as the dISpla
cement of the ve se! for each cent.imetre of 
dranght with.in the height of tbat segment. 

( b) For vesscls not emplo7ed in carrying 
freight it is agreed that their displacement, 
corresponding to a given laad-line, shall be 
represented by seventyhundredths of the pro
duct of the three following dimensions relating 
to the external surface 'of the huil without 
taking i.nto account any p_rojecting part~: 

(1 ) The length determmed by the d1stance 
between the two vertical planes perpendicnlar 
t.o the longitudinal axis of the boat and the 
tangents to the curve of the plane corre5pon
ding with t he given load-line; 

(2) The maximum breadth at t he given 
lofl.d-line; 

(3) The average <lisplacement measured b_v 
the vertical <listance between the given load
line and the lowest part of the huil in the 
transver5e sect,ion corresponding wit,h the mid
point of the length as defined in the above 
paragraph. 

These three dimensions shall be ascertained 
either on the vessel itself or from its plans of 
construct.ion. 

Art. 5. The measuring scales shall be placed, 
when required, symmetrical!y and in pairs on 
the sides of the vessel in vertica.l planes perpen
dicular to the axis. 

In the case of vcs~els more than 40 metres 
long, these ~cales shall number at• least six -
two in a plane situatcd near the mid-puint of the 
length, and two in each of the planes ~ituated 
on either side of the first, at dist-ances respec
tively equal to about one-third of the total 
length of the ve el. 

When the. number of scales is more than six, 
their position shall be fixed by avalogy with 
the indicR.tions gi ven in paragraphs 2 and 4 
of the present Article. 

In the case of vessels not exceeding 40 metres 
in length, the number of scales may be reduced 
fo four ; they a re then placed in pairs, in 
planes s1tuated at, points about one- third and 
two-thirds along the lmgth of the vessel. 

The scales mu~t be 0learly visible and atta
ched to fixed points. They shall be gra,duatetl 
vertically for every two centimetrcs, a special 
mark being made everv ten centimetres ; zero 
shall re taken at t he level of the light load-line 
or at the level corresponding to the bottom of 
the vessel at the pusition of each scale. 

The height of t.be water-line above the lower 
level of the volume to be measured is taken as 
being equal to the arithmetical mean of the 
readings recorded on all the scales. 

Art. 6. The light load-line sha.11 be regarded 
as the line at, wh.ich the vessel floats in fresh 
water when carrying only : 

(l ) The gear, stores and crew indispensable 
for the na vigation of the vessel ; 

(2) Water which cannot be removed from 
the hold by t he usual methods of pumping ; 

(3) Tn addition, in the case of a vessel 
propelled by its own ;power, the water ordina.rily 
employed in its work1ng, bt1t not fuel or movable 
ballast. 
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Art. 7. The result. of the mea.surement 
shall be shown in a certifica.te ; this certificate 
shall be entered t1nder a serial number in a 
special register kept by the office which sba.11 
be set t\P for the purpose by each Contracting 
State for a definite area and which shall be 
described by dfatinguishing letters or numbers, 
the last, letter or letters of which shall indicate 
the St,ate on whose territory the office in ques
tion is sitttated. 

The list of the letters distinguishing the 
States is attached to the present Annex. 

Art. 8. The line of maximttm draught as 
detcrmined in Article 3 shall be clearlv indicated 
on each side of the vessel by onè • or several 
measurement plates the lower edge of which 
shall coincide wit h this line. 

The foll"wing partict1lars shall be engraved 
in clear and legible characters near each mark 
or <>n ear h plate : 

(l) The dütin€,uishing letters or n umbers of 
t he office referred to in Article 7 : 

(2) The serial number certificate. 
These p,uticulars shall be marked in indelible 

characters on the most durable part of the huil . 
Art. 9. Every ves~el which has been mea

sured mttst be provided with its measurement 
cer t ificate. This cer tificate shall show : 

(J) The office of registry referred to in 
Art.wie 7 ; 

(2) The cüstingnish:ing letters or n umbers of 
the said office and the serial number of the 
certificate ; 

(3 ) The name or the official t-it le of the 
vessel · 

(J) 'The method of construction; 
(i>) The extreme length of hull and greatest 

breadth of beam ; 
(6) 'fhe partict1lars referred to in parngraph 

2 · above as shown on the last e;cr t ificate, if 
any, which has been canrellcd by the new 
r.1easnrement ; 

(7) vVhere necessary, the number, position . 
and <lescription of the scales, and particuhrly 
the position se lected for zero : 

(8) 'l'hc average of the vertical distances 
betwecn the bottom of the vessel at its lowest 
point at t he sections corresponding wit_h the 
scalos and the pla.ne of the bght load-lme as 
defined abo,·e, together with the crew, the 
!/CJ Uipment and t he de:pth of the water ir the 
hold of t,he vcssel whrnh have been i.ccepted 
for the det,ermination of the light load- line as 
wel! as t he po~ition of the fixed balla.st : 

(9) The progressivo diRp1acement of the 
ve-ssel for c-ach decimetre or centimetr e of 
dra ught, starting from the level of the light 
load- line: in the case of vessels not employed 
in carrying f reight, these particu.lars shall be 
replaced by t hose relating to the light load-line 
defin ed in Article ö and the di placement 
between the line of maximum draught defined 
in Art icle 3 and the li!rht load-line. 

Art. 10. On a vessèl bein!!' re-measured, t he 
old inscription and marks, Ïmd, if necessary, 
t he measurement plates and scales, shall be 
:cemoved, and t hey sha ll be replaced as in t he 
case of a first measuremen t,. 

At the same t ime, the old tonna!"(e cert.ificate 
shall be withdrawn. 

Art. 1 J. If the name or official title of a 
vessel is altered, the fa ,Jt shall be mentioned 

on the certifioato by an offi cial d uly authorised 
for t he purpose. This note shall be dated and 
signed. (Zie addendum I en II blz. 359.) 

PROTOCO L OF SIGNATURE; . 

At t he moment of sign,ing the Convention of 
to-day's date relating to the measurement of 
vessels employed in in tand navigation, the 
undersigned, duly authorised, ha ve agreed as 
follows : 

I. It is understood t hat, on the waterways 
coming within t he competence of a n interna
t iol\al commission, the Con vention shall not 
prejudice in any way the 1·ight which t he 
International Commission may have of its own 
a uthority to establish the regulations necessary 
for the applioation of this Con vention or the 
obligations la.id upon the Commission by the 
t reaties, convent ions and acts which regulate 
its posit ion. 

II. It is understood that t he Convention 
sha ll not af{ect in any way t he rights and 
obligations arising for t he Contracting States 
from agreements relating to the reciprocal 
recognition of tonnage certificates drawn up in 
ree1istered tons. 

Î II. It is understood that, as a temporary 
measure, t he certificates issued in accordance 
with the rules of measurement and calculation 
contained in t he Agreement of 1913 between 
Germany and Austria-Hungary, in t he admi
nistrat1ve districts where the measurements a re 
at presen t made according to these rules, sha ll 
be accepted as equivalent to t he certificat es 
issued in accordance with the condit ions provi
ded for in the present Convention and its An
nex. If within a period of t en yea rs from 
October 1st, 1926, the States which issue these 
certifi cates have not abandoned this reservation, 
a new conference wil! be convened in order t o 
consider the qucstfoo. 

IV. It is understood t hat any Contraoting 
State upon who c territory dues may on October 
1st, 1926, be levied on navigation on the basis 
of rel!istered tonnage may request a t the mo
ment of ~igning or aoceding to the present 
Convention, that as a temporary measure t he 
vessel employed in inland navi$ation and 
subj ect to t hese dues shall be prov1dcd with a 
measurement cert ificate, the 0ertificate being, 
in this case, recognised by the authorit-ies of 
the State concerned as equiva lent to those 
issued by itself in accordance with the same 
system ; failing t he production of this ger t ificate 
the State concerned may proceed to a supple
mentary measurement. 

V. It is understood that the C',0ntracting 
States are only bound to comply wit h the obli 
gations coniemplated in Articles 2 and 5 of 
the Convention to the extent in which they 
partioipate in in ternational navigation. 

VI. It is understood t hat any Contracting 
State may request, at the moment of s.igning 
or acceding to t he Convention, that in the 
event of a remea urement of a vessel originally 
measured by its own officials, t he original indeli
blo marks,- when t hey a re not intended soJely 
to indieate that the vcssel has been measured, 
shall have addod to them an indeJible cross 
ha.ving arms of equal length, and that this 
addition shall be regarrled as eq uivalent to the 
removal described in Article 10 of the Con -
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vention ; that the old measurement plates shall 
be marked with a cross instead of being with
drawn ; and that, if new plates are affixed, the 
old plat.es shall be placed at the same level and 
near to the new ones. 

In the case provided for above, thP. noti
fication provitled fur in the third paragraph 
of Article 5 and in Article 6 of the Convention 
shall also be addressed to the original office of 
inscription. 

The present protocol shall have the same 
force, effert and duration as the Convention of 
to-da.y's date of which it ic to be considered 
as an integral part. 

IN FAlTH WIIEREOF the Plenipotentiaries 
hereinafter named have signed the present 
Protocol. · 

DoNE at Paris, the twenty-seventh day of 
November one thonsand nine hundred and 
twenty-five in a single copy which will remain 
deposited with the Secretariat. of the League 
of Nations; cert.ified copica will be transmitted 
to all the States reJJresented at the Conference. 

Volgen de onderteekeningen. 

10 Juni 1927. WET tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 173. 

10 Juni 1927. WET, houdende regeling van 
de be_grootingen en rekeningen van Lands
bedr\1ven in Ne,derlandsch-Indië. S. 174. 

W1J WILHELMINA. ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, het wenschelijk is, de mogelijkheid t e 
openen om de geldmiddelen van sommige 
takken van den Nederlandsch-Indischen Staats
dienst, onderscheiden van de overige geldmid
delen van Nederlandsch-Indië te doen beheeren ; 

Zoc, is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Aan de Landsbegrooting over 

eenig jaar kunnen afzonderlijke afdeelingen 
worden toegevoegd, welke tezamen de over het
zelfde tijdvak loopende begrooting der Lands
bedrijven vormen. 

2. Met afwijking in zoover van het, eerste 
tid var, artikel 101 der Indische Staatsregeling 
is elke afdeeling samengesteld uit twee onder
afdeelingen, waarvan de eerste omvat de kapi
taalsuitgaven en de kapitaalsontvangsten, de 
tweede de lasten en de baten der exploitatie. 
Elke onderafdeeling is gesplitst in posten. 

3. Elke afdeeling betreft niet meer dan 
één bedrijf. 

2. De aanwijzing van takken van den 
Nederlandsch-Indischen Staatsdienst tot Lands
bedrijf in den zin van deze wet geschiedt bij 
ordonnantie. 

3. De Indische Comptabiliteitswet (Neder
land-sch Staatsblad 1925 n°. 328, Indisch Staats
blad 1925 n°. 448) iR voor de Landsbedrijven 
van kracht, voor zoover deze wet daarvan niet 
afwijkt. 

4. In deze wet wordt verstaan : 
1°. onder kapitaal: 
a. de door het Land aan een Landsbedrijf 

gedane en nog niet afgeloste uitkeeringen ter 
zake van uitgaven voor voorbereiding, op
richting, uitbreiding en vernieuwing ; 

b. de door het Land aan een Landsbedrijf 

gedane uitkeeringen ter zake van uitgaven tot 
verkrijging van voorraden ; 

c. bij Landsbedrijven, tot welker werkkring 
het verstrekken van voorschotten behoort. de 
door het Land gedane uitkeeringen ter zake 
van uitstaande voorschotten ; 

2°. onder bezittingen : 
de Landseigendommen in gebruik bij en 

onder beheer van een Landsbedrijf, voor zoover 
daarvoor uitgaven zijn gedaan, als bedoeld in 
dit artikel onder 1°., a. 

5. Het boekjaar van een Landsbedrij! valt 
samen met het kalenderjaar. 

6. 1. Na goedkeuring of vaststelling bij 
de wet van eene ingevolge het eerste lid van 
artikel 1 aan de Landsbegrooting toegevoegde 
afdeeling dier begrooting worden, voor zoover 
noodig, de posten door den Gouverneur-Gene
raal in artikelen gesplitst. 

2. De Gouverneur-Generaal is hinnen de 
grenzen van een post bevoegd tot af- én over
schrijving van en op artikelen. 

7. 1. De kapitaalsuitgaven der LandR
bedrijven zijn : 

a. de kosten van voorbereiding, opricbtin~, 
uit-breicling en vernieuwing, voor zoover . die 
kosten niet ten laste van reserve- of vernieu
wingsrekeningen worden gebracht; 

b. het bedrag, waarmede de waarde der 
voorraden op het einde van het begrootingsjaar 
de waarde bij den aanvang daarvan overtreft; 

c. bij Landsbedrijven, tot welker werkkring 
het verstrekken van voorschotten behoort, het 
bedrag, dat op het einde van het begrootings
jaar meer aan voorschotten uitstaat dan bij 
den aanvang; 

d. een uitkeering aan het Land ten bedrage 
van de in het tweede lid van dit artikel onder b 
en c bedoelde ontvangsten. 

2. De kapitaalsontvangsten der Lands
bedrijven zijn : 

a. een uitkeering va,n het Land ten bedrage 
van de in het eer te lid van dit artikel onder a, 
b en c bedoelde uitgaven ; 

b. het bedrag, waarmede de waarde der 
voorraden bij den aanvang van het begrootings
jaar de waarcle op het einde daarvan overtreft ; 

c. bij Landsbedrijven, tot welker werkkring 
het verstrekken van voorschotten behoort, het 
bedrag, dat op het einde van het begrootin~sjaar 
minder aan voorschotten uitstaat dan bij den 
aanvang. 

3. De Gouverneur-Generaal bepaalt in hoe
verre tot de kosten van voorbereiding, oprich
ting, uitbreiding en vernieuwing mede een 
bouwrente en een bijdrage in de pensioenslasten 
zullen gerekend worden. 

8. 1. Tot de lasten van de exploitatie der 
Landsbedrijven, waartoe gerekend worden alle 
uitgaven die geen kapitaalsuitgaven zijn, be
hooren onder meer : 

a. een uitkeering aan het Land wegenR 
rente over het bij den aanvang van het be
grootingsjaar te boek staande kapitaal. voor 
zoover daarover geen bouwrente in rekenin,g 
wordt gebracht ; 

b. een Uitkeering aan het Land tot een 
percentage van de ten laste van een :tandsbedrijf 
gebrachte bezoldigingen, als premie voor de 
aanspraak op pensioen, wachtgeld, verlof en 
dergelijke voordeelen, welke door het Land 
aan de bij het bedrijf geplaatste landsdienaren 
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verzekerd wordt, voor zoover de kosten van 
een en ander niet rechtstreeks ten Jnste van 
het bedrijf worden gebracht ; 

c. een uitkcering aan het Land tot een 
telkens voor een tijdvak van vijf jaren te bepalen 
percentage van de waarde dei' Landseigendom
men in gebruik hij en onder beheer van een 
Landsbedrijf, tegenover het r;sico van brand 
en andere ongevallen, voor zoover dat door 
het Land wordt gedragen ; 

d. de tegoedschrijvingen aan reserve- of 
verl\ieuwing8rekeningen ; 

,. het bedrag der afschrijvingen; 
/. de uitgaven, welke ten laste van reserve

of vernieuwingsrekeningen worden gebracht ; 
g. de vorderingen van het Landsbedrijf, 

voor zoover die voor oninbaar gehouden 
worden; 

h. een uitkeering aan het Land ten bedrage 
van het voordeelig 8aldo. 

2. Tot de baten van de exploitatie der 
Landsbedrijven , waartoe gerekend worden a lle 
ontvangsten die geen kapitaalsontvangsten 
zijn, behooren onder meer : 

a. een uitkeering van het Land wegens 
rente over de vorderingen, welke tegeno'1.er 
reserve- en vernieuwingsreken;ngen staan, voor 
zoover de reserverekeningen niet uit de winst 
gevormd zijn ; 

b. een uitkeering van het Land ten bedrage 
van de tiitgaven, welke ten laste van reserve
of vernieuwingsrekeningen worden gebracht; 

c. een uitkeering van het Land ten bedrage 
van het nadeelig saldo. 

9. l. Voor zoover noodig worden voor elk 
Landsbedrijf door of vanwege den Gouverneur
Generaal regelen gesteld nopens hetgeen a ls 
onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en voor
raad is te beschouwen. 

2. Voor zoover leveringen en diens.ten aan 
of door andere Landsbednjven of takken van 
dienst worden vergoed, worden die vergoedingen 
als ontvangst of uitgaaf in de begrooting der 
J,andsbedrijven opgenomen. 

10. 1. Het percentage van de over het 
kapitaal verschuldigde rente wordt, voor zoover 
betreft het in artikel 4 onder 1 °., a bedoelde 
kapitaal. te rekenen van het tijdstip, waarop 
voor het eerst een besluit of wet tot vaststelling 
van de begrooting der Landsbedrijven in 
werking is getreden, telkens na verloop van 
een tijdvak van hoogstens vijf jaren voor het 
gedurende dat tijdvak verstrekte en nog niet 
afgeloste kapitaal bij ordonnantie vastgesteld. 

2. Zoolang die vaststelling nog niet heeft 
plaats gehad, zal een tegen het einde van het 
jaar door of vanwege den Gouverneur-Generaal 
te bepalen percentage over het gedurende dat 
Jaar verstrekte kapitaal verschuldigd zijn. 

3. Voor zoover betreft het in artikel 4 
onder 1°., b en c bedoelde kapitaal wordt het 
rentepercentage door of vanwege den Gouver
neur-Generaal vastgesteld. 

4. Het percentage der rente, verschuldigd 
over het op de openingsbalans voorkomende 
kapitaal, a ls bedoeld m a rtikel 4- onder 1 °., a, 
wordt bepaald bij de ordonnantie, waarbij de 
openingsbalans wordt vastgesteld. 

5. De percentages, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 8 onder b en c, zoomede het per
centage van de onder a van het tweede lid van 
dat artikel .bedoelde rente, worden door of 

vanwege den Gouvern.eur-Generaal vastgesteld. 
11. 1. Bij ordonnantie worden regelen 

gegeven betreffende de berekening van het 
bedrag der afschrijvingen op de bezittingen, 
a lsmede omtrent het vormen van algemeenc en 
bijzondere reserve- en vernieuwingsrekeningen, 
indfon en voor zoover deze wenschelijk voor
komen. 

2. Deze regelen worden telkens na verloop 
van uiterlijk vijf jaren herzien. .. 

12. 1. On verminderd het beJ?aalde b1J 
artikel 105 der Indische Staatsre.gelmg hebben 
uitgaven, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 7 onder a en b, buiten of boven de 
begrooting niet plaats-dan voor zoover daartoe 
bij de begrooting der Landsbedrijven machti
gmg is verleend. 

2. Uitgaven, welke ten laste van reserve
of vernieuwingsrekeningen wordei:i gebrac~t, 
kunnen buiten of boven de begrootmg geschie
den met machtiging van den Gouverneur
Generaal, voor zoover zij niet betreffen voor
bereiding, oprichting en uitbreidin~, in welk 
geval de regeling van het eerste lid van dit 
artikel van toepassing is. 

3. De overige op de begrooting der Land ~
bedrijven uitgetrokken bedragen worden niet 
als bindende kred , ten aangemerkt. 

4-. Indien gedurende het dienstjaar voor de 
uitvoering van een werk geen vorderingen zijn 
ontstaan tot het volle bedrag van voor dat 
werk toegestane uitgaven voor voorbereiding, 
oprichting, uitbreiding en vernieuwing, kan 
het overschot, ind10n daartoe bij de begrooting 
machtiging is verleend, bjj besluit van den 
Gouverneur-Generaal ten behoeve van het
zelfde werk aan de bij de volgende begrooting · 
verleende kredieten worden toegevoegd, waar
door het van die begrooting deel uitmaakt op 
denzelfden voet als de overige posten dier 
begrooting. 

13. 1. Een bedrag, gelijk aan de afschrij
vingen op de bezittingen, wordt aan het Land 
uitgekeerd als aflos~ing op het in artikel 4 
onder 1°., a bedoelde kapitaal, dat bij den 
aanvang van het jaar te boek staat. 

2. H et voor aflossing bestemde bedrag 
wordt ," naar verhouding van het oorspronkelijk 
beloop van de gedeel ten, waarin dit kapitaal 
in verband met de renteberekening is te onder
scheiden, op die gedeelten in mindering ge
bracht. 

3. Bedragen gelijk aan de tegoedschrijvingen 
op de reserve- en vernieuwingsrekeningen 
worden aan het Land mtgekeerd en alsdan 
aangemerkt als vorderingen op hf)t Land. · 

4-. De uitkeeringen van het Land ten bedrage 
van de uitgaven, welke ten laste van reserve
of vernieuwingsrekeningen worden gebracht, 
komen in mindering van de m het vorig lid 
bedoelde vorderingen. 

14. l. Na aanwijzing van een ta-k van 
's Lands dienst tot Landsbedrijf wordt bij 
ordonnantie een openingsbalans vastgesteld, 
die zooveel mogelijk volgens de in deze wet 
neergelegde begiqsèlen wordt opgemaakt. 

2. De openingsbalans wordt, voorzien van 
een toelichting, bij de eerste begrooting van 
het bedrijf overgelegd. 

15. l. Door elk Landsbedrijf wordt voor 
alle stortingen .in en beschikkingen over gelden 
bij 's Lands kas, en voor alle verrekeningen 
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tusschen dat Landsbedrijf met andere Lands
bedruven en de overige lands'.1dministratie een 
rekening aangehouden, di "l in de balans als 
R ekening met de Nederlaadsch-Tndische schat
kist wordt opgenomen. 

2. De Gouverneur-Generaal stelt vast : 
a. de wijze, waarop in de kasbehoeften der 

Landsbedrijven wordt voorzien; 
b .. de grondslagen, volgens welke leveringen 

en dien ten aan of door andere Landsbedrijven 
of t akken van 's Lands dienst worden ver
rekend. 

1'>. 1. Tot den d ienst van eenig jaar be
hooren: 

a. alle uitkecringen aan en van het Land, 
welke op de begrooting van dat jaar betrekking 
hebben; 

b. alle andere gedurende dat jaa r ,'lor <le 
Landsbedrijven on tstane lasten en baten. 

2. Tot den dienst van het jaar, bedoeld in 
artikel 8 der Indische Comptabiliteitswet (Ne
derlandsch S taatsblad 1925 no. 328, Indisch 
Staatsblad 1925 n°. 448), behooren, beho.lve het 
daar genoemde, de uitkeeringen van en aan de 
Landsbedrijven, die betrekking hebben op het 
met het dienstjaar samenvallende boekjaar 
van die bedrijven. 

17. 1. Voor de toepassin~ van de bepa
lingen der Indische Comptabiliteitswet (Neder
landsch Staatsblad 1925 n°. 328, Indisch Staats
blad 1925 n°. 448) worden de uitgaven en de 
ontvangsten der Landsbedr~jven beschouwd 
a ls uitgaven en ontvangsten in NedArlandsch
In dië. 

2. Voor zoc,ver uito-aven ten laste van de 
begrooting der Landsbedrijven in Nederland 
geschieden, worden de vorderingen betaalbaar 
gesteld door Onzen Minister van Koloniën of 
zijpe gedelegeerden. 

3. De Algemeene R ekenkamer in Nederland 
overtuigt zich var de deugdelijkheid van die 
vorderingen en van hare bewijsstukken, over
eenkomstig de desbetreffende bepalingen voor de 
vorderingen ten laste der Staatsbegrooting. 

4. Voor de beta ling van de in het tweede 
lid van dit a rtikel bedoelde uitgaven open t 
Onze Minister van Financiën een krediet aan 
Onzen Minister van Koloniën, hetwelk met de 
in n,rtikel 23 der Indische Comptabili teitswP.t 
(Nederlandsch Staatsblad 1925 n°. 328, Indisch 
Staatsblad 1925 1~0 • 448) genoemde kredieten 
het in het tweede lid var dat ar t ikel bedoelde 
bPdrag niet zal te boven gaan. 

5. Alle betalingen en ontvangsten in Neder
land voor de Landsbedrijven worden geboekt 
cp bij het Departement van Koloniën met het 
Tndis~h Bestuur "oor elk bedrijf a fzonderlijk 
te openen rekeningen , die voor haar jmstbeid 
onderworpen zijn aan het toez 'cht der Alge
mecne R ekenkamer in Nederland. 

6. Op de verjaring van de in het tweede lid 
bedoelde vorderingen zijn toepasselijk de bij 
de wet vastgestelde of vast t e stellen bepalingen 
betreffende de verjaring van vorderingen ten 
laste der Staatsbegrooting. 

7. De bescheiden, benoodigd voor de contröle 
van de Algemeene Rekenkamer in Nederland, 
worden steeds zoo spoedig mogelijk ter be
schikking van dat College gesteld. 

18. 1. Onze Minister van Koloniën draagt 
zorg dat aan den Gouverneur-Generaal en aan 
de Algemeene Rekenkamer in Nederland wor
den toegezonden : 

a. binnen één maand na afloop van ieder 
kwartaal een afschrift van de rekeningen be
doeld in het vijfde lid van a rtikel 17, betr effende 
de betalingen en ontvangsten van dat kwartaal ; 

b. binnen één maand na afloop van het 
boekjaar een opgave van de in dat jaar ont
stftne, doch nog niet betaalde, vorderingen en 
schulden, zoomede een opgave van de in eder
land op&eslagen onverkóchte produ ct en der 
Landsbectrijven, naar den toestand op 31 De
cember van dat jaar. 

2. De rekening, bedoeld in het derde lid 
van a rtikel 67 der Indische Comptabil iteitswet 
(Nederlandech Staatsblad 1925 n°. 328, lndisc[~ 
Staateblad 1925 n°. 448), wordt, voor zoover z~J 
de Landsbedrijven betreft., binnen één maand 
n o. afloop van h et boekjaar ingediend. 

3. De Algemeene R ekenkamer in Nederlo.nd 
deelt. binnen één maand na ontvangst van de 
in het eerste lid van dit ar t ikel bedoelde be
scheiden, hare bevindingen omtrent de juistheid 
daarvan mede aan Onzen Minister van Koloniën. 

4. Onze Minister van Koloniën deelt binnen 
één maand, nadat de in het voorgaande lid 
bedoelde bevindingen te zijner kennis zijn 
gekomen, aan den Gouverneur-Generaal mede 
of, en zoo ja, welke wijzigingen tengevolge 
daarvan in de in het eerste lid van d it a rtikel 
bedoelde bescheiden moeten gebracht worden. 

19. 1. De hoofden der departementen van 
a lgemeen be tuur zenden binnen vier maanden 
na afloop van het boekjaar de jaa rrekeningen 
van de tot hun departeme,lt behoorende Lands
bedrijven aan den Gouverneur-Generaal m .. . 

2. De jaarrekening van een Landsbedruf 
bestaat uit : 

a. .ien balans ; 
b. een of meer resultatenrekeningen ; 
c. een opgave van de kapitaalsverande

ringen; 
d. een begrootingsrekening. 
3. De jaarrekening wordt van de noodige 

toelichtingen voorzien. 
4. Na ontvangst van de mededeeling, bedoeld 

in het vierde lid van artikel 18, stelt de Gou
verneur-Generaal de jaa rrekeningen vast. 

20. De begrootingsrekening van ieder Lands
bedrijf bevat, in de volgorde der begrooting _en 
met gelijke omschrijving van de onderafdeelm
gen, 'posten en a rtilrnlen, de ramingen en de 
bedragen, welke overeenkomstig de boeken 
van het Landsbedrijf over het betrokken jaar 
daarnaast al uitkom ten moeten worden ge
steld, met aanwijzing en toelichting der ver
scl- illen. 

21. 1. De begrootingsrekening der geza
menlijke Landsbedrijven wordt, met de ter 
toelichting daarbij gevoegde jaarrekeningen, 
binnen vijf maanden na afloo-p van het be
grootingsjaa,r bij de Algemeene R ekenkamer 
in Nederland sch-Ind ië overgebracht, uie haar 
binnen drie maanden daa rna, voorzien van 
een verklaring harer bevinding en onder mede
deel ing van de bedenkingen en opmerkin~en, 
waartoe het onderzoek, ook van de toelichtmg, 
haar aanleiding geeft, voor zooveel noodig ter 
beantwoording en t er verbetering, terugzendt. 

2. De door de Algemeene R ekPnkamer in 
Nederland onderzochte bescheiden zijn aan de 
beoordeeling van de Algemeene Rekenkamer 
in Nederlandsch-Indië onttrokken. 

22. 1. H et ontwerp-besluit tot vaststel\~g 
van de begrootingsrekening der gezamenhJke 
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Landsbedrijven wordt bin,nen tien maanden na 
afloop van het begrootingsjaar door den 
Gouverneur-Generaal aan den Volksraad aan
geboden. 

2. Bij dit O[ltwerp-besluit worden nevens 
de rekening overgelegd : 

a. de jaarrekeningen der Landsbedrijven; 
b. de mededeelingen van de Algemeene 

Rekenkamers in Nederland en ederlandseh
lndië, bedoeld in het derde lid van artikel 18 
en in het eerste lid van a rtikel 21, benevens 
de ter beantwoording daarvan door Onzen 
Minister van Koloniën en deo Gouverneur
Generaal opgemaakte nota's. 

3. De Gouverneur-Generaal stelt in over
eenstemming met den Volksraad de begrootings
rekening dér gezamenlijke Landsbedrijven bij 
besluit vast. 

4. Dit besluit wordt openbaar gemaakt door 
plaatsing in de J avasche Courant. H et behoeft, 
om te kunnen werken, goedkeuring bij de wet. 

5. Indien de begrootingsrekening der geza
menlijke Landsbedrijven, bij gebreke van over
eenstemming tusschen den Gouverneur-Generaal 
en den Volksraad, niet bij besluit kan worden 
vastgesteld, geschiedt de vaststelling bij de wet. 

6. Va tstelling der begrootin~srekening ge
schiedt eveneens bij de wet, indien het besluit 
van den Gouverneur-Generaal, bedoeld in het 
derde liél van dit artikel, niet wordt goedge
keurd. 

7. Het in het derde lid van dit artikel be
doeld besluit wordt, nadat het is goedgekeurd, 
in het Staatsblad van ederlandsch-Indië ge-
plaatst. . 

8. Wanneer door onvermijdelijke omstandig
heden de aanbieding van de begrootingsreke
ning der gezamenlijke Landsbedrijven aan den 
Volksraad niet kan plaats hebben binnen tien 
maanden na afloop van het begrootingsjaar, 
wordt daarvan aan den Volksraad mededeeling 
gedaan. 

23. De Algemeene Rekenka mer in Neder
landsch-Indië 1,al de uitkeeringen van en aan de 
Landsbedrijven, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 16, in ontvangst en in uitgaaf aannemen 
tot de bedrager>, welke de begrootingsrekening 
der Landsbedrijven aanwijst. 

24. l. De Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië kan te allen tijde door een 
of meer harer leden of ambtenaren of door 
boekhoudkundigen, aan wie zij daartoe op
drac,ht verstrekt, inzage doen nemen van boeken, 
rekeningen, verantwöordingen, bewijsstukken 
Pn 'verderc bescheiden der Lands.bedrijven. 

2. Indien het beheer van een Landsbedrijf 
dit wenschelijk maakt, kan een ordonnantie 
aan bepaald aan te wijzen comptabelen ont
heffing verleenen van de in de Indische Comp
ti,bilitE)jtswet (Nederlanclsch Staatsblad 1925 
n°. 328, Indisch Staatsblad 1925 n°. 448) ge
stelde verplichting tot het inzenden bjj de 
Algemeene Rekenkamer in Nederlandseh-Indië 
van rekeningen met de daarbij behoorende 
bewijsstukken, betref{ende het door hen ge
voerd beheer. 

3. De wijze, waarop in die gevallen de 
Algemeene R ekenkamer in Nederlandsch-Indië 
haar toezicht uitoefent, wordt bij ordonnantie. 
geregeld. 

ii: De Algemeene Rekenkamer in Neder
Jandseh '.Indië zal bij haar onderzoek de bewijs-

stukken aannemen, zooals die bij den handel 
gebruikelijk zijn. 

25. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den naam van "Indische Bedr\jvenwet". 

2. H et tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet wordt door den Koning bepaald. . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l0den ,Juni 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KONINOSBEROER. 
(Uitgeg. 23 Juni 1927.) 

1 
10 Juni 1927. WET, houdende uitbreiding 

van de toepasselijkheid van de wet van 
10 Februari 1910 (Staatsblad n°. 55) tot 
de bevolking van Suriname en van Curayao. 
s. 175. 

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

dat het noodig is de toepasselijkheid van de 
wet van 10 Februari 1910 (Staatsblad n°. 55, 
Indisch Staatsblad n°. 296, Gouvernementsblad 
n°. 15, Publicatieblad n°. 14), houdende regeling 
van het Nederland~che onderdaanschap van 
de bevolking van Nederlandsch- I ndië, uit te 
breiden tot de bevolking van Suriname en 
van Curaçao ; 

Zoo is het, dat Wij, den R!ia<l van State, enz. 
Art. 1. De wet van 10 Februari 1910 

(Staatsblad n°. 55, Indisch Staatsblad n°. 296, 
Gouvernementsblad n°. 15, Publicatieblad n°. 14), 
houdende regeling van het Nederlandsche 
onderdaanschap van de bevolking van Neder
landsch-Indië, wordt gewijzigd als volgt: 

1°. De considerans wordt gelezen als volgt: 
,,Alzoo WiJ in overwe«ino genomen hebben, 

dat het wenschelijk L~, de kenmerken vast te 
stellen van het Nederlandscb Onderdaanscbap 
van niet-Nederlanders;"; 

2°. In ar tikel 1 wordt onder 10., 2°., 4°. en 
5°. in plaats van "Nederlandsch-Indië" gelezen: 
,,Nederlandsch-I ndië, Sitrina1ne of Curaçao" ; 

3°. Het bepaalde onder 3°. van het eerste 
lid van artikel 2 wordt gelezen : 

"Door zonder verlof van den Koning of in 
Nederlandsch-Indië. Suriname of Curaçao van 
hem, die aldaar in 's Konings naam het alge
meen bestuur uitoefent, zich te begeven in 
vreemden krijgs- of Staatsdienst ;" ; 

4°. In het derde lid van artikel 2 wordt in 
plaats van "Nederlandsch-Indië" gelezen : ,,het 
Koninkrijk" ; 

5°. Ar tikel 3 wordt gelezen als volgt : 
,,Deze wet i8 ook verl,indend vcor Yeder

landsch-I ndië, Suriname er> Curaçao." 
2. Tn het Reglement op het bdeid der 

Regering in de kolonie Su6name, zooals dat 
luidt volgens der tekst, oJ)genomen in Staats
blad 1902, n°. 37, Gouvernementsblad 1901, 
n°. 30, worden de volgende wijzigingen aan
gebra,-ht: 
, 1°. Het eerste lid van arti[.-P,l 7 wordt ge
lezen: 

"Tot openbare bedieningen, door den Koning 
op te dra2;en, zijn benoembaar Nederlanders 
volgens de wet op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap en zij, die uit anderen hoofde 
Nederlandse.he onderdanen zijn." ; 

2°. In a rtikel 69 wordt onder 1°., a, in plaats 
van "het ingezetenschap," gelezen: ,,het inge-
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zetenschap, en zjj die uit anderen hoofde Neder
landsche on,derdanen zijn,". 

3. In het R eglement op het beleid der 
Regering in de kolonie Curaçao, zooals dat luidt 
volgens den tekst, opgenomen in Staatsb/,ad 
1902, n°. 38, Publicatieb/,ad 1902, n°. 22, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. Het eerste lid van artikel 7 wordt 
gelezen: 

"Tot openbare bedieningen, door den Koning 
op te dragen, zijn benoembaar Nederlanders 
:volgens de wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap en zij, die uit anderen hoofde 
Nederlandsche onderdanen zijn."; 

2°. In artikel 68 wordt in plaats van "het 
ingez':'ten_sch3:p," gelezen: ,,het ingezeten schap, 
en ZlJ, die mt anderen hoofde Nederlandsche 
onderdanen '.lijn,''. 

4. Deze wet is ook verbindend voor Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den !Oden Juni 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister mn Koloniën, KONINGSBERGER. 
De Minister 11an Bni.tenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
De Minister van Justitie, J. DoNNER. 

(Uitgeg. 5 Juli 1927.) 

10 Jitni 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor de verbetering van de 
Jonkersvaart, in de gemeente Leek. S. 176_ 

10 Juni 1927. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
recl:iten noodig voor de overbrugging van 
de Eendr~cht, in de gemeenten Thvlm en 
Halsteren. S. 177. 

10 Juni 1927. WET, houdende nadere regeling 
van den aanleg en de exploitatie van den 
electrischen tramweg van 's-Gravenhage 
(station S.S.) n aar Scheveningen. S. 178. 

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

dat het wenschelijk is den aanleg en de exploi
tatie van den electrischen tramweg van 's-Gra
venhage (station S.S.) naar Scheveningen nader 
te regelen; 

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

Eenig artikel,. 
Onze Minister van Waterstaat wordt ge

ma~htigd tot aanvaarding van de wijzigingen, 
welke bij de in afschrifff bij deze wet gevoegde 
besluiten van den raad der gemeente 's-Graven
hage van 29 Juni 1925 en van 16 Augustus 1926 
zijn gebracht in de door dien raad verleende 
en in afschrift bij de wet van 29 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 274) gevoegde vergunning van 
23 December 1918 tot het leggen en hebben 
van spoorstaven enz. in de bij die gemeente in 
beheer en onderhoud zijnde openbare straten, 
wegen, gronden en wateren, ten behoeve van 
aanleg en exploitatie van een electrischen 

tramweg van 's-Gravenhage (statiop S.S. ) naar 
Scheveningen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd tot aanvaarding 
van de wijzigingen van de overeenkomst, be
hoorende bij de in het eerste lid bedoelde ver
gunning, welke wijzigingen zijn vermeld in het 
in afschrift bij deze wet gevoegde besluit van 
den raad der gemeente 's-Gravenhage van 
16 Augustus 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den IOden Juni 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, ;H. v. D. VEGTE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 29 Juni 1927.) 
AFSCHRIFT. 

De R aad der Gemeente 's-Gravenhage, 
Gezien het voorstel van Burgemeester en 

Wethouders, 
Besluit: 

zijn op 23 December 1918 genomen besluit 
tot het verleenen eener vergunning aan den 
Staat der Nederlanden ten behoeve van den 
electrischen spoorweg 's-Gravenhage .. (statio:n, 
S.S.)- Scheveningen, goedgekeurd b1J beslmt 
van de Geel. Staten van Zuid-Holland van 
6 Januari l 919, G. S. no. 19, te wijzigen als volgt: 

I. In den aanhef worden achter het woord 
"Harstenhoekweg" ingevoegd de woorden : ,,de 
Amsterdamschestraat, het Harstenhoekplein, 
de Gevers-Deynootstraat, de Gevers-Deynoot
weg". 

II. In lid 1 van artikel 3 wordt, van l Juli 
1925 af, in plaats van f 1645 gelezen f 1900. 

III. Aan lid 1 van artikel 4 wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd : ,, W aar de sporen 
in de bestrating komen t e liggen, zullen deze, 
met uitzondering van de wissels, vanwege den 
Gemeentelijken R einigingsdienst worden schoon 
gehouden, voor rekening van den concessiona
ris, volgens een tusschen genoemden dienst en 
den concessionaris te sluiten overeenkomst." 

IV. In lid 2 van artikel 5 wordt, van 1 Juli 
1925 af, in stede van f 500 gelezen f 570. 

V. Aan lid 1 van artikel 14 wordt de vol
gende zinsnede toegevoegd : ,,Echter kan de 
Gemeente te allen tijde te haren genoegen voor 
zichzelf of voor een tramwegonderneming voo_1; 
communaal of intercommunaal verkeer, waarb1J 
de Gemeente geldelijk is betrokken, gebruik 
maken van het spoor in de Amsterdamsche
straat, het Harstenhoekplein, de Gevers-Dey
nootstraat en den Gevers-Deynootweg." 

VI. In lid 2 van artikel 14 worden achter 
de woorden 800 M. ingevoegd de woorden : ,,de 
sporen in de Amsterdamschestraat, h et H arsten
hoekplein, de Gevers-Deynootstraat en den 
Gevers-Deynootweg niet inedegerekend". 

Aldus gedaan ter openbare Raadsvergadering 
van d en 29sten Juni 1925. 

(get.) J . PATIJN, 
Burgemeester. 

(get.) TER PELKWIJK,. 
Secretan s. 

Behoort bij de wet van 10 Juni 1927 (Staats• 
b/,ad n°. 178). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
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AFSCHRIFT. 

De Raad der Gemeente 's-Gravenhage 
Gezien het voorstel van Burgemeest~r en 

Wethouders, 
Besluit: 

1. het raadsbesluit van den 23sten December 
1918, gewijzigd bij ra.adsbesJui.t van den 29sten 
Juni 1925, tot het verleenen van vergunning 
aan den Staat der Nederlanden ten behoeve 
van den electrischen spoorweg 's-Gravenbacre 
(station S.S.)-Seheveningen en tot het aanga.~ 
van de bij die vergunning behoorende overeen
komst, te wijzigen als volgt : 

a. De tweede zin van lid 1 van artikel 14 
der vergunning wordt gelezen als volgt : 

"Echt-er kan de Gemeente te allen tijde te 
haren genoegen. voor zich zelf of voor een 
tramwegonderneming voor communaal of voor 
intercommunaal verkeer, waarvan de Gemeente 
de volstrekte meerderheid der a.andeelen bezit 
gebruik maken van het spoor in de Amster'. 
damschestraat, het Harstenhoekplein, de Gevers
Deyaoo~straat en den ~ever~-Deynootweg." 

b. Lid 3 van artikel 14 der vergunning 
wordt gelezen als volgt : 

"De Gemeente heeft de bevoegdheid, hetzij 
voor_ zichzelf, hetzij voor een tramwegonder
nemmg voor communaal of voor intercommu
naal verkeer, waarvan de Gemeente de vol
strekte meerderheid der aandeelen bezit doch 
!\iet vóór 31 December 1926 en niet vbordat 
1e exploitat.ie van het gemeentelijk tramwegnet 
ctoor haarzelf of door een tramwegonderneming 
a.Js hierboven bedoeld, wo1;dt overgenomen, op 
een door haar te bepalen tudstip de exploitatie 
van den geheelen spoorweg over te nemen. 
Indien de Gemeente van deze bevoegdheid 
gebruik maakt, is zij gehouden zorg te dragen 
voor het doorgaand verkeer." 

c. Aan lid 5 van artikel 14 der vergunning 
wordt de volgende zin toegevoegd : 

"Gebruik van de lijn voor intercommunaal 
verk~er is slechts ge~o1:loofd na verkregen goed
keurmg van den M1mster van Waterstaat en 
onder door hem goed te keuren voorwaarden." 

d. Lid 1 van artikel 2 der overeenkomst 
wordt ~elezen als volgt : 

"Indien nadat de Gemeente het medegebruik 
van een grootere lengte dan 800 M. heeft ver
langd,_ ~e Maatschappij met goedkeuring van 
den Mm1ster van Waterstaat gebruik maakt van 
haar bevoef!:dheid de oveme.ning van de ex
ploitatie der geheele lijn door de Gemeente te 
e~~cben, dan wel, indien de Gemeente, wanneer 
ZIJ zelf of een tramwegonderneming voor com
munaal of voor intercommunaal verkeer 
waarvan de Gemeente de volstrekte meerder'. 
heid cler aandeelen bezit, exploitante van het 
gemeentel\jk t_ramwegnet mocht zijn geworden, 
na 1926 gebruik maakt van haar recht om hetzij 
voor_ zichzelf, hetzij voor een tramwegonder
nemmg als bovenbedoeld, de exploitatie der 
geheele liJn over te nemen onder gehoudenheid 
zorg te dragen voor het doorgaande verkeer 
gelden de volrrende bepalingen :" enz. ' 

e. In arti1rnl 2 der overeenkomst wordt 
verder overal in de plaats van "de Gemeente" 
gelezen : ,,de Gemeente c. q. de bedoelde 
onderneming". 

f. Het laatste lid van artikel 2 der over
eenkomst wordt_.gelezen als volgt : 

"De Staat bhJft bevoegd, zoowel voor zich 
als voor derden het medegebruik van de geheele 

lijn of van een gedeelte te vorderen voor het 
doorvoeren van electrische treinen ten behoeve 
van het interco=unale verkeer, waaronder 
mede begrepen zal blijven het verkeer tusschen 
Voorburg en 's-Gravenhage, indien rleze beide 
gemeenten te eeniger ti]d mochten worden te 
zamen gevoegd. De voorwaarden, waaronder 
dit medegebruik geschiedt en welke o. m. een 
billijke schadevergoeding voor onderhoua van 
den weg en de bovenleiding, voor stroomver
bruik, voor derving van exploitatiewinst en 
voor aandeel in de krachtens dit artikel, sub e, 
voor het gebruik van den spoorweg te betalen 
huur zullen bevatten, worden in gemeen overleg 
tuRschen partijen geregeld. Maakt de Staat aan
stonds biJ de overneming der lijn gebruik van 
evenbedoelde bevoegdheid ten einde de door
voering van electrische treinen, een dan reeds 
bestaand intercommunaal verkeer beclienende, 
te bestendigen. dan zal voor dit medegebruik 
geen derving van exploitatiewinst voor het 
vervoer van personen tusschen eenig punt 
binnen de tegenwoordige grenzen van de 
gemeente 's-Gravenhage en eenig punt buiten 
die gemeente in rekening kunnen worden ge
bracht." 

g. In de overeenkomst wordt na artikel 3 
een nieuw artikel 4 opgenomen, luidende als 
volgt: 

"Alle gcgchilJen, tusschen partijen uit of ter 
zake van deze overeenkomst rijzende, worden 
- voor zooveel de Gemeente betreft, behoudens 
goedkeuring van de Ged. Staten der Provincie 
Zuid-Holland - onderworpen aan de uitspraak 
van drie scheidsmannen. 

Een verzoek, om de benoeming van de 
~chei~smannen te doen geschieden op de wijze, 
m artikel 624 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering bepaald, zal eerst gedaan 
worden, wanneer de benoeming in gemeen 
overleg met heeft plaats gehad binnen dertig 
dagen, nadat een der partijen de andere partij 
tot ~emeen overleg schriftelijk heeft uitge
nood1gd. 

De uitspraak der scheidsmannen zal tevens 
inhouden eene beslissing omtrent de vereffening 
van de 8.8n de uitspraak verbonden kosten ." 

2. Burgemeester en Wethouders te mach
tigen om ingevolge het daartoe strekkenrle 
verzoek van den Minister van Waterstaat, te _ 
verklaren, dat ook naar hunne meening de 
ctoor de Gemeente, bij raadsbe luit "an den 
30~ten Juli 1917 verleende vergunning ten 
behoeve van een electrischen Rpoorweg in den 
Schenkweg, eventueel Sebenkkade, over de 
Scbenkwetering en in de 2de Adelbeidstraat, 
haar rechtskracht verloreo beeft en de Gemeente 
da.araan derhalve r,och rechtstreeks, noch mid
dellijk, eenig recht kan m~tleenen, in beo bij
zonder wat be~reft het recht van koop van 
~~t ~p haar grondgebied gelegen gedeelte der 
hJn s-Gra.venhage--Leiden. 

Aldus gedaan ter open bare Raadsvergadering 
van den 16 Augustus 1926. 

(get.) J. PATIJN, 
Burgemeester. 

(get.) J. J. BoASSON, 
wnd. Secretaris. 

Behoort bij de wet van 10 Juni 1927 (Staats
blad n°. 178). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

De Minister van Fi11anciën, DE GEER. 
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10 Juni 1927. ARREST VAN DEN HOOGEN RAAD. 
Vordering van de Instelling "de Gods

huizen" te Middelburg tot afvoering harer 
gestichten van de lijst van art. 3 der Armen
wet, op grond, dat zij niet is een instelling 
van Weldadigheid als in art. 1 dier wet 
bedoeld. 

De gronden, waarop het Hof heeft aan
genomen dat "de Godshuizen" een instel
ling van weldadigheid is a ls in art. 1 der 
Armenwet be:ioeld, worden bij het cas
satiemiddel tevergeefs bestreden. 

(Armenwet art. 1.) 

Mrs. Bosch, Visser, Ort, van den Dries, van 
Gelein Vitringa. 

De Instellin~ ,,de Godshuizen", gevestigd te 
Middelburg, e1scheres tot cassatie van een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
d.d. 28 Juni 1926, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. 
de Brauw, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Middelburg, 
wonende aldaar, in die hoedanigheid die ge
meente vertegenwoordigende, verweerder in 
casaatie, advocaat Mr. L. A. Nypels, gepleit 
door Mr. J. A. Heyse. 

Conclusie van den Adv,-Gen. Mr. Tak. 

Eischeresse, a lthana de "Inatelling de Gods
huizen" te Middelburg, beataande uit Het 
Gasthuis, Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 
en Het Burgerweeshuio, zijn geplaatst op de 
lijst, die ingevolge art. 3 der Armenwet is op
gemaakt van in die g,emeente aanwezige in
atellingen van weldadigheid en wel onder rubriek 
a, nl. Staats-, provinciale- of gemeente-instel
lingen, door de burgerlijke overheid geregeld 
en van harentwege bestuurd. 

Tfgen die plaataing heeft zij bezwaar, waar
om zij don rechter verzocht hare afvoering van 
die lijst te gelasten, althans voorzoover Het 
Gasthuis en Het Oude Mannen- en Vrouwen
huis betreft, subsidiair haar onderkomen te 
verzekeren in rubriek C, i. c. instellingen door 
bijzondere personen geregeld en bestuurd. 

Noch de Arr.-Rechtbank te Middelburg, 
noch het Gerechtshof alhier, waren tot inwil
liging van dit verzoek bereid, waarom tegen 
's Hofs beslissing wordt stelling genomen met 
het dus luidend cassatiemiddel : ,,Schending, 
althans verkeerde toepassing van de artt. 1, 

· 2 en 76 der Armenwet en van art. 48 Rv., 
doordien het Hof beslist, dat eischeres is een 
instelling van weldadigheid en daaraan niet 
afdoet, dat voor de verpleegden in de gestichten 
van eischeres een vergoeding moet worden 
betaald en bekrachtigt het vonnis van de 
Rechtbank te Middelburg, waarbij aan eischeres 
bare vordering ten volle werd ontzegd, zulks 
op overwegingen, die die beslissing niet recht
vaardigen en met de aangehaalde artikelen in 
strijd zijn, waaronder deze : dat aan eischerea 
in den loop der jaren ten deel zijn gevallen 
milde giften onder de levenden en legaten, 
zoodat zij eigen fondsen bezit, welke inkomsten 
werden besteed ten nutte van de gestichten 
en van de verpleegden ; 

dat er ook geen termen zijn, om h!)t Gast
huis of het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 

van de lijst te schrappen, omdat ook hierin 
behoeftigen worden verpleegd en moeten wor
den verpleegd en bovendien omdat eischeres 
heeft erkend, dat de goede en kwade saldi der 
drie gestichten met elkaar worden verrekend 
en zij zelve een beroep beeft gedaan op een 
besluit van den Gemeenteraad van Middelburg 
van 16 October 1861, waarbij werd bepaald, 
dat moet worden voortgegaan om de geza
menlijke baten der gestichten aan te wenden 
ten behoeve der gezamenlijke gestichten ; 

zulks hoewel feitelijk vaststaat, dat -
althans tegenover de desbetreffende stelling 
van eischeres niet is vastgesteld - , dat niet 
ook niet-armen in hare gestichten worden 
verpleegd, zij hare diensten niet voor niet 
verleent, en in geen der gestichten iemand 
wordt opgenomen anders dan tegen betaling 
van verpleeggelden, ziende het Hof onder 
meer over het hoofd : 

À. dat een instelling dan alleen een instelling 
van weldadigheid is, wanneer zij armen-ver
zorging beoogt en zulks geenszins het geval ia, 
indien van een instelling, die personen uit alle 
klassen der maatschappij verpleegt, en die de 
onkosten aan die verpleging verbonden voor 
een gering deel dekt uit inkomsten van eigen 
bezittingen, ook armen profijt trekken ; 

B. dat, indien onder de verpleegden zich 
tevens wel armen bevinden, uit de omstan
digheid, dat een deel der verplegingskosten 
worden betaald uit hetgeen gevers en erflater.~ 
hebben geschonken en vermaakt, niet volgt, 
dat een deel der ko3ten van de verpleging van 
armen daaruit wordt betaald; 

0. dat de instelling, voorzooveel zij verple
ging van niet-armen heo'Jgt, niet ia een inatel
Jing van weldadigheid in den zin der Wet ; 

D. dat de omstandigheid, dat het batig saldo 
van een inrichting eener instelling strekt ten 
bate van E-en ander harer inrichtingen, ook al 
is die instelling, voorzooveel die andere inrich
ting betreft een instelling van weldadigheid, 
die instelling niet tot een instelling van wel
dadigheid maakt, wat die eerste inrichting 
betreft." 

Van de onderdeelen der grief heeft de ge
achte pleiter voor eischeresse dat sub a laten 
vallen, waarom alleen die sub b, c en d onder
werp van bespreking behoeven uit te maken. 
(Deze worden in het arrest eerste, tweede en derde 
onderdeel genoemd. Red.). 

Voor hunne waardeering is eene uiteenzet
ting van den bouw van het arrest noodzake
lijk: 

In de vierde rechtsoverweging stelt het Hof 
voorop, dat de "Godshuizen" gelijk de naam 
reeds aanwijst, zijn opgeric4t met een liefdadig 
doel, immers ter ondersteuning van armen c,n 
hulpbehoevenden ter wille van God, dua uit 
liefde, terwijl het vervolgens nagaat, of dit 
karakter in den loop der tijden verandering 
heeft ondergaan. Het beant,woordt die vraag 
ontkennend, omdat. feitelijk is gebleken, gElijk 
00k door den Raad van Middelburg ia ver
ordend, dat eischere"sc nog steeds verpleegt 
en moet verplegen armlastige zieken, oude 
lieden en weezen, waardoor het begrip arm
verzorging tot zijn recht komt, terwijl he.t 
daarna het element betrachting dier verzor
ging om Godswil vastknoopt aan het niet
behalen van winst, gevoegd bij de toelegging 



367 10 J UNI. 1927 

op de verpleegkoaten uit eigen middelen, die 
verkregen zijn door gift;en en legaten, telkens 
geschonken met het doel daaru i t liefdadig
heid te beoefenen. 

De onderdeelen b en c moeten dus hierop 
afstuiten, dat, al worden ook door eischeresse 
niet armen verpleegd, daardoor aan hare ge
stichten niet het overheerschend karakter van 
liefdadigheidsgestichten wordt ontnomen, welk 
karakter blijkt uit oorsprong en betrachting 
en inderdaad, naar het mij voorkomt, daar
uit blijken kan. 

Dat sub d zal niet tot cassatie kunnen leiden, 
omdat door 's Hofs beslissing thans onherroe
pelijk vaststaat - men leze daarvoor de tweede 
rechtsoverweging - dat eischeresse "één in
stelling" is, waarvan de drie gestichten of Gods
huizen deel uitmaken "als een samenhangend ' 
geheel". 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eiacheresse 
in de kosten op de behandelii;ig daarvan in 
cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat blijkens het bestreden arrest en het 1 

vonnis der Arr.-Rechtbank te Middelburg d.d. 
25 Juni 1924 (N. J. 1925, 388 Red.), eischeres 
in cassatie is geplaatst op de lijst, die inge
volge art. 3 der Armenwet is opgemaakt van 
de instellingen van weldadigheid in de gemeente 
Middelburg, en wel onder rubriek A als: De 
Instelling der Godshuizen, te weten : 1 e. het 
Gasthuis (gesticht n°. 1), 2e. het Oude Mannen
en Vrouwenhuis (gesticht n°. 2) en 3e_ het 
Burgerweeshuis (gesticht n°. 3) ; 

dat eischeres, voorzoover ten deze van be
lang, op grond dat zij niet is een instelling van 
weldadigheid als bedoeld in art. 1 der Armenwet, 
heeft gevorderd primair dat de rechter zal uit
spreken dat zij zoodanige instelling niet ia en 
dat zij ten onrechte op bedoelde lijJt is geplaatst, 
subsidiair: dat daarvan behooren te worden 
afgevoerd hare gestichten sub 1 en 2 ; 

dat de Rechtbank die vordering heeft af~e
wezen en eischeres tegen deze uitspraak in 
hooge·r beroep is gekomen, aanvoerende dat, 
al mogen ook aanvankelijk hare gestichten 
met een liefdadig doel ter ondersteuning van 
armen en hulpbehoevenden zijn gesticht, dit 
karakter in den loop der tijden is verloren 
gegaan doordien zij hare diensten niet meer 
om niet verleent en in geen der gestichten meer 
iemand wordt opgenomen anders dan tegen 
betaling der ·verpleeggelden ; 

dat het Hof echter de beslissing der Recht
bank heeft bekrachtigd, daarbij overwegende 
dat, gelijk vaststaat, door eischeres worden 
verpleegd en moeten worden verpleegd zieken, 
oude lieden en weezen, die arm en hulpbehoe
vend zijn en wel afzonderlijk in elk der drie 
gestichten, zoodat zij een instelling is, die 
armenverzorging in gestichten voortdurend ten 
doel heeft; dat dit karakter niet verandert, 
doordien voor de verpleging een vergoeding 
moet worden betaald, reeds hierom niet, omdat 
aan ei~chere~7 zooals zij zelve stelt, in den loop 
der t1Jden ZIJn ten deel gevallen milde giften 
onder de levenden en legaten, zoodat zij eigen 
fondsen bezit, welker inkomsten worden be
steed ten nutte van de gestichten en van de 
verpleegden ; 

dat blijkens hare rekening en verantwoor
ding een overschot op de inkomsten niet be
staat en derhalve voor de verpleegden niet de 
volle kostende prijs wordt vergoed en althans 
een deel der kosten wordt betaald, geheel over
eenkomstig de bedoeling der gevers en erflaters, 
uit hetgeen dezen ten behoeve der gestichten 
en van de daarin verpleegden hebben geschon
ken of vermaakt ; 

dat er ook geen termen zijn om het Gasthuis 
of het Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de 
lijst te schrappen, omdat, zooals reeds werd 
overwogen, ook hierin behoeftigen worden 
verpleegd en bovendien omdat eischeres heeft 
erkend, dat de goede en kwade saldi der drie 
gestichten met elkaar worden verrekend en 
de gezamenlijke baten der gestichten moeten 
worden aangewend ten behoeve der gezamen
lijke gestichten ; 

0. dat tegen 's-Hofs uitspraak is aangevoerd 
een middel van cassatie, hetwelk na een bij 
pleidooi gedane gedeeltelijke intrekking luidt : 
Zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat tot toelichting van het eerste onder
deel is aangevoerd, dat, waar in de gestichten 
zoowel armen als niet-armen worden verpleegd, 
het feit dat uit inkomsten van eigen fondsen 
een deel der verpleegkosten wordt bestreden, 
niet medebrengt dat die inkomsten juist of 
ook aan de verpleging der onvermogenden ten 
goede komen, doch evenzeer mogelijk is dat 
zij alleen ter bestrijding der verpleegkosten 
der gegoeden strekken ; 

0. dat - daargelaten nog of uit het arrest 
wel blijkt van verpleging van niet-onvermo
genden - deze grief in geen geval tot cassatie 
kan leiden; 

dat toch het Hof, vermeldende dat in de 
gestichten van eischeres worden "verpleegd" 
zieken, oude lieden en weezen, die arm en hulp
behoevend zijn, daarna in herinnering bren
gende dat aan eischeres in den loop der tijden 
milde schenkingen en legaten zijn ten deel ge
vallen en ten slotte vaststellende, dat voor de 
"verpleegden" niet de volle kostende prijs 
wordt vergoed en althans een deel der kosten 
wordt betaald overeenkomstig de bedoeling 
der schenkers en erflaters, met die "verpleeg
den" duidelijk op het oog heeft de arme en 
hulpbehoevende zieken, ouden en weezen, 
t evoren genoemd ; 

dat derhalve dit onderdeel opkomt tegen 
een feitelijke gevolgtrekking, welke het Hof 
uit het aanwezige bewijsmateriaal heeft ge
maakt ; 

0 . dat het tweede onderdeel eveneens vruch
teloos is voorgesteld ; 

dat toch dit onderdeel blijkens de toelich
ting de grief inhoudt dat het Hof, nu in de 
gestichten zoowel armen als niet-armen worden 
verpleegd, elk dier gestichten slechts als 
instelling van weldadigheid had mogen beschou
wen voorzoover het armen verpleegde, en het 
voorzoover het tot verpleging van gegoeden 
strekte, van de lijst had moeten schrappen ; 

dat echter eischeres bij dagvaarding wèl 
had gevorderd schrapping van de lijst van 
alle of van enkele harer gestichten, maar 
schrapping van eonig onderdeel van een ge-

1 sticht niet had gevraagd ; 
dat nu, daargelaten wederom of verpleging 

van niet-armen vaststaat en of het in dit on-
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derdeel verdedigde stelsel wel met dat der 
wet in overeenstemming is, het Hof reeds 
hierom de thans gewenschte beslissing niet 
had t e geven omdat zij niet gevraagd was, 
zeer zeker niet, waar niet blijkt dat de feitelijke 
gegevens, welke toch aan zoodanige uitspraak 
ten grondslag moeten liggen, waren gesteld 
of in het licht getreden ; 

0. dat t en slot t e ook het derde onderdeel 
n iet tot cassatie kan leiden, omdat de beslis
sing van het Hof, dat in elk der gestichten 
armen en hulpbehoevenden moeten worden 
verpleegd en dat, gelijk bij het eerste onderdeel 
is aangetoond, voor die verpleegden niet de 
volle kostende prijs wordt vergoed, medebrengt 
dat ook de gestichten sub 1 en 2 instellingen 
van weldadigheid zijn, zoodat de overweging, 
waarop di t onderdeel doelt, slechts t en over
vloede kan gegeven zijn ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

11 Juni 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De aanspraak op tegemoetkoming krach

tens art. 13 kan slechts worden geldend 
gemaakt ten opzichte van kinderen, die 
het zevende levensjaar hebben bereikt, 
daar ingevolge art. 3 der Leerplichtwet de 
leerplicht eerst op dat tijdstip aanvangt . 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingest eld door 

den Raad der gemeente Ubbergen tegen het 
besluit van Ged . Staten van Gelderland van 
22 December 1926, n°. 85 L . 0. , waarbij met 
vernietiging van zijn besluit van 30 September 
1926 is bepaald, dat aan J . Careman t e Beek 
in die gemeente, als vergoeding bedoeld in art. 
13, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
behoort te worden toegekend een bedrag per 
jaar, gelijk aan de reiskosten, welke h~j voor 
het daarvoor aangewezen vervoermiddel moet 
betalen voor het bezoeken van zijn kind van 
de Christ elijke school op den Klokkenberg t e 
Nijmegen; 

Den Raad van Stat e, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1927, n°. 391 ; 

Op de voordracht van Onzen l\'1inister van 
Onderwijs, Kunst en en Wetenschappen van 
4 J uni 1927, n° . 4232, Afd. L . 0. A. ; 

0. dat de R aad van Ubbergen in zijne ver 
gadering van 30 September 1926 heeft besloten 
om aan J. Careman te Beek als t egemoet
koming, bedoeld in art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920, een bedrag van f 25 per jaar toe 
t e kennen voor zijn kind, dat de Christelijke 
school op den Klokkenberg t e Nijmegen bezoekt ; 
dat, nadat J. Careman van dit besluit bij Ged. 
Stat en van Gelderland in beroep was gekomen, 
dat college bij besluit van 22 December 1926, 
n° . 85, met vernietiging van 's Raads besluit 
van 30 September 1926, heeft bepaald, dat aan 
J. Careman t e Beek als vergoeding bedoeld 
in art. 13, eerste lid, der Lager-Onderwijswet, 
behoort t e worden t oegekend een bedrag per 
jaar, gelijk aan de reiskosten, welke de adressant 
voor het daarvoor aangewezen vervoermiddel 
moet betalen voor het bezoeken van zijn kind 
van de Christelijke school op den Klokkenberg 
te Nijmegen; dat Ged. Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door den adressant tot den Raad 
van Ubbergen het verzoek is gericht om ver-

goeding van de kost en, verbonden aan het be
zoek van de Christelijke school op den Klokken
berg te Nijmegen, waartoe het van de electrische 
tram Beek- Nijmegen gebruik maakt; dat 
door den Raad van Ubbergen bij zijn besluit 
van 30 September 1926 aan den adressant over 
het jaar 1926 is toegekend eene vergoeding 
van f 25; dat de Raad in zijne op 30 October 
1926 gehouden vergadering besloten heeft, Ged. 
Staten te verzoeken om vernietiging van zijn 
evengemeld besluit, omdat het betreffende kind 
is geboren op 16 December 1920 en dus eerst 
op 16 December 1927 ingevolge art. 3, eerste 
lid, der Leerplichtwet den leerplichtigen leef
tijd krijgt ; dat evenwel de leerplichtige leef
tijd van des adressants kind overeenkomstig 
art. 5 der Leerplichtwet aanvangt met den 
dag, waarop het voor h,it eerRt op de school 
als leerling heeft plaat s genomen ; dat het 
bedoelde kind sedert September 1926 - den 
aanvang van het nieuwe schooljaar - de 
Christelijke school op den Klokkenberg t e Nij 
megen bezoekt en derhalve van dit t~jdstip 
af leerplichtig is t e achten ; dat verder blijkens 
ingewonnen bericht de adressant in de Rij ks
inkomstenbelasting 1925/26 is aangeslagen naar 
een zuiver inkomen van f 2500 en twee kinderen 
t e zijnen laste heeft, zoodat eene vergoeding 
van gemeentewege gelijk aan het bedrag der 
reiskosten, billijk is t e achten ; dat van het 
besluit van Ged. St aten de R aad van Ubbergen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat z.i . een kind beneden 7 jaar, dat op een 
lagere school is geplaat st, wel onderworpen is 
aan de leerverplichting, zulks ingevolge de 
artt. 5 en 6 der Leerplichtwet, doch dit niet 
valt in den leerplichtigen leeftijd, die inge
volge art. 3, eerste l id, dier wet eerst met 7 
jaren aanvangt ; weshalve hij verzoekt, dat 
met vernietiging zoowel van het besluit van 
den Raad als van dat van Ged. Stat en worde 
bepaald, dat eerst op 16 December 1927 voor 
J . Careman recht op de tegemoetkoming krach
t ens art. 13 der Lager -Onderwijswet zal komen 
t e bestaan; 

0 . dat ingevolge art. 3 der Leerplichtwet de 
leerplichtige leeftij d aanvangt met het bereiken 
door een kind van het zevende levensjaar; dat 
weliswaar de verplichting om t e zorgen, dat 
het kind de school, waar het als leerling is in
geschreven, geregeld bezoekt, krachtens· art. 5 
dezer wet, aanvangt met den dag, waarop het 
voor het eerst op de school als leerling plaats 
neemt of na inschrijving had kunnen plaat s 
nemen, doch dat deze wetsbepaling van geen 
invloed is op den leerplicht igen leeftijd, welke 
in art. 3 der wet wordt aangegeven ; dat de 
Raad mitsdien terecht van oordeel is, dat t en 
aanzien van het op 16 December 1920 geboren 
k ind van J . Careman, eerst op 16 December 
1927 aanspraak op tegemoetkoming krachtens 
art. 13 der Lager -Onderwijswet 1920 kan 
worden gemaakt ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en de 
Leerplichtwet ; 

Hebben goedgevonden en verst aan: 
met wijziging van het best reden besluit van 

Ged. Stat en van Gelderland van 22 December 
1926, n°. 85, L . 0. , t e bepalen, dat de daarbij 
genoemde vergoeding worat toegekend t e reke
nen van 16 December 1927. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 
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13 Juni 1927. ARREST VAN DEN HOOGEN RAAD. 
In art. 9 der Locaalspoor- en Tramweg

wet wordt straf bedreigd tegen overtreding 
van de in art. 5 bedoelden alg. maatr. van 
best,.,.ur. 

B~ art. 56 van dien alg. maatr. (het 
'Iramwegregl. ), zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij K. B. van 28 April 1926 S. 88, 
is bepaald, dat de grootst toegelaten snel
heid niet mag worden overschreden en 
dat ten aanzien van die baangedeelten, 
waar de Hoofdinsp.-Gen. zulks in het be
lang van het veilig verkeer, het betrokken 
provinciaal bestuur en bestuurders ge
hoord, bepaalt, een beneden de in het eerste 
lid bedoelde grens liggende en door hem 
te bepalen maximumsnelheid in acht moet 
worden genomen. 

Hieruit blijkt dat deze gebodsbepaling 
omtrent de in acht te nemen snelheid door 
den alg. maatregel zelf is gegeven. Hier is 
geen overdracht van regelingsbevoegdheid, 
doch alleen een opdracht aan den Hoofd
insp. -Gen. tot uitvoering. 

('framwegreglement art. 56.) 

l\Irs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort, Taverne. 

Op het beroep van C. H. B., wagenvoerder, 
wonende te Voorburg, requirant van cassatie 
tegen een t e zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechthank te 's-Gravenhage van den 
3den Maart 1927, waarbij in hooger beroep, 
na. vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te 's-Gravenhage van 18 December 
1926, de requirant ter zake van "overtreding 
door een beambte van een tra.mwegdienst 
van den in art_ 5 lid 5 sub a der Locaalspoor
en Tramwegwet bedoelden Algemeenen Maat
regel van Bestuur", met aanhaling van art. 
5 lid 5, art. 9 Jid 1 en 3 van de Locaalspoor
en Tramwegwet, art. 56 lid 2 sub a van het 
Tramwegreglement en art. 23 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van één gulden en 
eene vervangende hechtenis van één dao- ; 
(gepleit door Mr. Gerrits) . "' 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Overeenkomstig art. 56 (oud) van het bij 
K. B. van 24 Februari 1920 S. 85 vastgesteld 
Tramwegreglement heeft de Hoofdinspecteur
Generaal der Spoor- en Tramwegen bij beschik
king van 8 Mei 1925 N°. 207/124 Afdeeling II 
in het belang van het veilig verkeer over de 
lijn Scheveningen-'s-Gravenhage (Station S.S.) 
van den electrischen tramweg Scheveningen
's-Gravenhage-Leiden der Noord-Zuid-Hol
landsche Tramweg-Maatschappij. den Direc
teur dier Maatschappij en Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland gehoord, bepaald, dat op 
h<'t baangedcclte van de Javabrug tot 5 Meter 
voorbij de Boorlaan in de gemeente 's-Graven
hage de snelheid der tramtreinen, komende 
uit de richting 's-Gravenhage, niet grooter mag 
zijn, dan twintig Kilometer per uur. 

Bij het bestreden vonnis is ten laste van 
requirant bewezen verklaard, dat hij op 31 
Augustus 1926, des namiddags omstreeks .9.25 
uur als dienstdoende wagenvoerder van een 
tramtrein van voormelde· maatschappij op 

1927 

voormeld baanvak met eene grootere dan 
de evengenoemde, snelheid heeft gereden en 
requirant werd deswege ter zake van over
treding door een beambte van een tramweg
dienst van den in art. 5 lid 5 sub ader Locaal
spoor- en Tramwegwet bedoelden Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, strafbaar gesteld bij 
art. 9 lid 1 en 3, van voormelde wet, veroor
deeld in eene geldboete van één gulden, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van één dag. 

Tegen deze uitspraak deed de requirant bij 
pleidooi voordragen het volgende cassatie
middel: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 55, 110 en 151 Grondwet en art. 1 Sr. 
door strafbaar te verklaren overtreding van 
een maximum snelheid, vastgesteld door den 
Hoofd-Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tram
wegen, zijnde deze onbevoegd om bepalingen 
in het leven te roepen op overtreding waarvan 
straf is bedreigd en kunnende deze ook niet 
de macht daartoe ontleenen aan de Kroon, 
waar het vedeenen van een dergelijke bevoegd
heid door de Kroon aan den Hoofd-Inspecteur
Generaal eene ongeoorloofde delegatie van 
wetgevende macht is ; tevens door de a.rtt_ 9 
juncto art. 5 lid 5 sub a van de wet van 9 Juli 
1900 S. 118 in verband met art. 56 van het 
besluit van 24 Februari 1920, S. 85 zooals dat 
laatstelijk gewijzigd is bij besluit van 28 April 
1926, toepasselijk te verklaren op eene over
treding van rle maximum snelheid bepaald 
door den Hoofd-Inspecteur-Generaal, ofschoon 
nadrukkelijk in art . 9 voornoemd slechts straf 
wordt bedreigd op overtreding van een be
paling van de Alg. M. v . B. zelf. Daardoor 
staat vast, dat alleen op overtreding van de 
eigen voorschriften van de Kroon, gegeven 
krachtens de haar, in casu, in de Wet van 
9 Juli 1900 gegeven bevoegdheid, straf is be
dreigd. 

De onbevoegdheid van den Hoofd-Inspec
teur-Generaal, om bepalingen vast te stellen, 
op overtreding .waarvan straf is bedreigd, kan 
ook niet worden aangevuld door het gewijzigde 
art. 56 van het besluit van 24 Februari 1920, 
aangezien de Algemeene Wet slechts aan de 
Kroon bevoegdheid geeft, om bepalingen vast 
te stellen met strafbedrciging en gedeeltelijke 
overdracht van deze bevoegdheid is een ver
boden delegatie van wetgevende macht. 

Bij arrest van 3 November 1924 W. 11283, 
N . J. 25-43, ontzegde Uw Raad aan de be
paling van art. 110 van het bij K. B. van 
26 Juni 1913 S. 315 vastgestelde Algemeen 
Reglement voor den dienst op de Spoorwegen 
(A. R. D.) verbindende kracht, daar de Kroon 
niet op voor den rechter bindende wijze kon 
vaststellen, welke feiten onder eene bij de wet 
met straf bedreigde gedraging vallen of daar
mede gelijk gesteld worden, t enzij de wet 
zelf zulks zoude hebben voorgeschreven. Blijk
baar naar aanleiding van deze beslissing heeft 
nu het K. B. van 28 April 1926, S. 88 het 
Tramwegreglement in dîer voege gewijzigd, 
dat het voorheen daarin voorkomende artikel 
93, geheel geli_ikluidend aan voormeld art. l l 0 
A. R. D., is vervallen en art. 56 Tramweg
reglement, voorzoover hier van belang, thans 
luidt: ,,Ten aanzien van die baan.!!edeelten, 
waar de Hoofdinspecteur-Generaal zulks in het 

24 
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belang van het veilig verkeer over den tram
weg, het betrokken provinciaal bestuur en 
bestuurders gehoord, bepaalt, moet : a. eene 
beneden de in het eerste lid bedoelde grens 
liggende, en door hem t e bepalen maximum
sne1heid in acht worden genomen. " 

Gevolg van deze wijziging is, naar het mij 
voorkomt, dat hij, die de door den Hoofdin
specteur-Generaal bevoegdelijk voorgeschreven 
maximum-snelheid niet in acht neemt, zich nu 
niet langer schuldig maakt aan overtreding 
van een uitvoeringsvoorschrift, hetwelk door 
de Kroon met overtreding van het Tramweg
reglement is gelijkgesteld, doch aan overtre
ding van eene der bepalingen van het Tram
wegreglement zelf, strafbaar gesteld bij art . 9 
in verband met art. 5, lid 5 onder ader Locaal
Spoor - en Tramwegwet (9 Juli 1900 '-'· 118 roet 
nadere wijzigingen}. Dat het hier betreft eene 
beschikking van den Hoofdinspecteur-Generaal, 
reeds uitgevaardigd vóór de wijziging van het 
Tramwegreglement bij evengenoemd K. B . 
van 28 April 1926 S. 88, doet, meen ik, n iet 
t er zake, omdat die heschikking, in overeen
stemming verkeerende met de bepaling van 
art. 56 van het Tramwegreglement, ook gelijk 
dit thans luidt, m . i. hernieuwde uitvaardiging 
niet behoefde. Hoewel niet rechtstr eeks op· het 
onderwerpelijke geval t oepasselijk, sch ijnt 
mij toch in het arrest H. R. 26 Juni 1922 
W. 10943, N. J . 22-1048, gelij ke gedachten
gang besloten. 

R est derhalve alleen de vraag, of de H oofd
inspecteur-Generaal inderdaad bevoegd is om 
eene bepaling als hierbedoeld in het leven t e 
roepen, dan wel of in de hem bij artikel 56 
Tramwegreglement overgelaten regeling met 
requirant moet worden gezien eene verboden 
delegatie van wetgevende macht. Ik meen t e 
mogen aannemen, dat Uw Raad met mij niet 
geneigd zal zijn, requirants zienswijze op dit 
punt te deelen, vermits de hier gegeven be
voegdheid aan den Hoofdinspecteur-Generaal, 
die blijkens K. B. van 2 Juli 1923 S. 339 moet 
worden a.angemerkt als een orgaan t ot uit
voering van reglementen, spoor- en t ramwegen 
betreffende, uitsluitend overlaat wat binnen 
de, door den bevoegden wetgever getrokken 
grenzen voor eene algemeene, elk geval voor
ziende, regeling omvatbaar is t e achten. Ik 
behoef in rut verband slechts te verwijzen naar 
's Hoogen Raads arrest van 20 November 
1922 W. 10992, N. J. 23-212, waarbij kennelij k 
eene overeenkomstige bevoegdheid van het 
inmiddels door den Hoof<linspecteur-Generaal 
vervangen orgaan, den R aad van Toezicht op 
de Spoor weg<liensten, gewettigd werd geoor
deeld als t oegekend ter opening van de ge
legenheid om voor bijzondere plaat selijke 
behoeften t en aanzien van de veiligheid van 
het verkeer op de spoorbanen en van het zoo
veel mogelij k veilig en ongestoord verkeer op 
openbare wegen, waarmede bij eene alge
meene regeling geene rekening kan worden 
gahouden, recht t e doen wedervaren. 

H et voorgestelde middel mitsdien ongegrond 
bevindende, concludeer ik t ot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van ~assatie, niimens 

den req nfrant voorgesteld bij pleidooi : zie 
Concl. Adv. Gen.; 

0. dat bij het best reden vonnis, t en laste 
van den requirant , met qualificatie en stro,f
oplegging als voormel<l, bewezen is verklaard, 
enz. zie Concl. Adv.-Gen. ; 

0 . t en a~nzien van het middel van cassatie : 
dat art. 5 lid 5a der Locaalspoor- en Tram

wegwet bepaalt dat bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt geregeld hetgeen ter verzekering 
van het veilig en ordelijk verkeer over deze 
spoorwegen is voor t e schr ijven ; terwijl bij 
art. 9 eerst e lid dier wet, straf wordt bedreigd 
tegen over ureding van de in a rt. 5 bedoelden 
algemeeneD maatregel van bestuur ; 

dat nu bij art. 56, eerste lid en tweede lid 
let ter a van den, laat stelijk bij K. B . van 28 
April 1926 S. 88, gewjjzigdcn algemeencn maat
regel van bestuur, zijnde het R '3glement voor 
de Tramwegen genoemd in art. 1 eerste lid 
letter b der Locaalspoor- en Tramwegwet . en 
getiteld : Tramwegreglement, is voorgeschre
ven: Art. 56 1° l id: .,De snalheid waarmede 
de t reinen worden vervoerd, mag de grootst 
toegelaten snelheid niet overschrijden ; 

"2• lid : Ten an,nzien van die baangedeelten 
waar de H oofdinspect eur-Generaal zulks in het 
belang van het veilig verkeer, over den tram
weg, het betrokken provinciaal bestuur en 
bestuurders gehoord, bepaalt , moet: 

a. eene beneden de in het eerste lid bedoelde 
grens liggende, en door hem te bepalen maxi
mum-snelheid in acht worden genomen ;" 

dat hieruit blijkt dat deze geuodsbe1-aling 
omtrent de inacht t e nemen snelheid, door 
den algemeenen maatregel zelf is gegeven ; 

dat immers het t-weede l id letter a Yan voor 
meld artikel, weli waar aan den Hoof<linspec
t eur-Generaal der Spoor- en Tramwegen over
laat om, binnen de bij het eerste l id van het 
artikel gestelde grenzen, voor <lie baangc
deelten waar zulks in het belang van het vailig 
verkeer over den tramweg noo<lig voorkomt, 
de maximum-snelheid te bepalen, doch daarin 
niet is gelegen een overdracht der bij art. 5 
der Wet aan den Algemeenen maatregel op
gedragen regelingsbevoegdheid, doch alleen 
een opdracht tot ui tvoering ; dat toch daarbij 
de algemeene maatregel. t er voldoening aan 
deze opgedragen taak tot regeling, den voor
noemden H oofdinspecteur-Generaal belast, niet 
om zelfstan<lig eene regeling te t reffen, maar 
alleen om door het bepalen van een zekere in 
acht te nemen snelheid, waarmede op bepaalde 
gedeelten over den tramweg mag worden ge
reden, de bij art. 511 eerste lid, ter verzekering 
van het veilig verkeer, gegeven algemeene 
regeling, krachten~ welke de groot~t toegelaten 
snelheid niet mag worden overschreden, voor 
een bijzonder geval, naar hare strekking te 
r!oen werken ; 

dat ·hieruit volgt dat van eene door den 
H oofdinspecteur-Generaal gegeven regeling, 
tegen welker ov<irtreding st raf is bedreigd. 
zoomin als van verboden delegatie van wet
gevende macht, sprake is, en het middel dus 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 
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H J ·uni 1927. BESLUIT. ho J.dende wijziging 
van het Po0 tbesluit 1925 (Staat.sblad n°. 
396), het PP-kketpost,besluit (Staatsblad 
1919, n°. 574), het Internationaal Post
beRlnit 1925 (Staatsb/,ad n°. 394), het. Inter
na.tionaal Pakketpostbesluit 1925 (Sta....ts
blacl n°. 395), het besluit van den 25sten 
Maart 1927 (Staatsblad n°. 62) tot uitgifte 
van Roode-Kruis-Post.zegels en het Post
besluit Dienststukken (Staatsb/,ad 1923, 
n°. 504). S. 179. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
wijziging te brl'ngen in het Postbesluit 1925 
(St,a,atsblad n°. 396), gewijzigd bij besluit van 
16 September 1926 (Staatsblad n°. 333), in het 
Pakketpostbestuit (Staatsblad 1919, n°. 574), 
p:ewijzigd bij de besluiten van 28 November 1919 
(Staat8blad n°. 790), 22 Februari 1921 (Staats
blad n°. 88), 20 December 1921 (Staatsblad 
n°. 1363), 23 September 1!124 (Staatsblad n°. 
458), 25 · eptember 1925 (Staatsblad n°. 397) 
en 16 September 1926 (Staatsblad n°. 333), in 
het Internationaal Postbesluit 1925 (Staat8b/,ad 
n°. 394), gewjjzigd bij de besluiten van 24 April 
1926 (Staat blad n°. 75) en 16 September 1926 
(Staatsblad n°. 333), in het Internationaal 
Pakketpostbesluit 1!125 (Staatsb/,ad n°. 395), 
in Ons besluit van den 25sten Maart 1927 
(Staat8blad !'0 • 62) tot uitgifte van Roode-Kruis
postzegels en in het Postbesluit Dienst stukken 
(Staatsb/,ad 1923. n°. 504), gewijzigd bjj beslmt 
van 23 September 1924 (Staatsblad n°. 458); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat v:.i,n 11 Mei 1927, n°. 6, Afdeelmg 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1927, no. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
I\Oemden Miniqter van 11 Juni 1927, n°. 4, 
Afdeeling Poster~ie11 en Ti>legrafie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt, : 
Art. I. In artikel 2, § 1, van he• Post

besluit 1925 (Staatsb/,ad n°. 396) wordt in plaats 
van "10 cent" gelezen " 7½ cent". 

Art. II. Artikel 8, § 2. van het P ostbesluit 
1925 wordt gewjiz11!'d en gelezen al• volgt : 

,,§ 2. 1. Voor de expresse-bestelling is 
verschuldigd : 

a. indien dP. geadresseerde woont binnen een 
door den Direoteur-Generaa.l der Posterijen en 
Telegrafie vast te stellen kring, voor elk stuk 
een recht van 20 cent ; 

b. indien de geadresse!'rde woont buiten 
der sub a bedoelden kring een recht, berekend 
naar den afstand van het· kantoor, dat met de 
bestelli..ag i~ belast en de voor het bestellend 
personeel gf;lld!'nde loonregeling ; dit recht 
bedraagt voor elk stuk niet minder dan 20 cent. 

2. H et in het vorige lid onder a eP b bedoelde 
recht is iP voorkomende gevallen te verhoogen 
met verschuldigde veer- of overvaartgelden." 

Art . III. In artikel 14, § 1, l • lid, van het 
Postbesluit 1925 wordt tussohen "20" en "25" 
tusschi>ngevoegd "22½" en wordt in plaats 
Vu-n "35, 40, 50 en 60 nent" gelezen "40 en 50 
cent" ; in hetzelfde lid wor<lt in plaats van 
"zegelafdruk van 10 of 15 cent" telkens gelezen 
,,zegelafdruk van 7 ½ of 15 cent". 

Art. IV. In artikel 18, 2• lid, len zin, van 

het Postbesluit 1925 wordt in plaats van "en 
221/2 oent" gelezen ,, , 35 en 60 cent". 

Art. V. In artikel 5, § 1, van ret Pakket
postbesluit (Staatsb/,ad 1919, n°. 574) wordt als 
tweede lid opgenomen : 

"2. Op verlangen van de afzenders wor~en 
in de door den DireC'teur-Generaal der PosteriJen 
en Telegrafie te l>epalen gevallen de te verzenden 
pakketten afgehaald. Voor de afhaling is een 
recht van 10 cent per :pakket verschuldigd ." 

Het tweede en derde lid van de onderwerpe
lijke paragraaf worden genu=erd resp. als 
derde en vierde lid; in bedoeld vierde lid 
wordt in plaats van "het in het vorig lid 
bedoelde recht" gelezen "de in de twee vooraf
gaande leden bedoelde rechten". 

Art. VI. Artikel 10, § 2, van het Pakket
postbesluit wordt gewijzigd en gelezen als volgt : 

,,§ 2. 1. Voor de expresse-bestelling is 
verschuldigd : 

a. indien de geadresseerde woont binnen 
een door dP!l Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie vast te stellen kring, voor elk 
pakket een recht van 30 cent ; 

b. indien de geadresseerde woont buiten 
den sub a bedoelden kring !'en recht, berekend 
naar den afstand van het kantoor, dat met de 
bestelling is belast en de voor het bestellend 
personeel geldende loonregeling ; dit recht be
draagt voor elk p8kket niet minder dan 30 oent. 

2. Het in het vorige lid onder a en b bedoelde 
recht is in voorkomende gevallell te verhoogen 
met , erschuldigde veer- of overvaartgelden." 

Art. VU. In artikel 2, § 1, sub 1. a van het 
Internationaal Postbesluit 1925 (Staatsb/,ad 
n°. 394) wordt in plaats van " 10 cent" gelezen 
,,7½ .cent". 

Art. VIII. In artikel l, sub a, van het Inter
nationaal Pakketpostbesluit 1925 (Staatsblacl 
n°. 395) vervalt: ,,welke een gewicht v,i,n 
5 kilogram niet te boven gaan ;". De komma 
acht.er het woor<l "Stookholm" wordt vervangen 
door een puntkomma. 

Art. IX. Aan het vermelde in artikel 3, 
3• lid, b, van het Internationaal Pakketpost
besluit 1925 wordt toegevoegd : ,,boven 5 K .G. 
tot en met 10 K.G ........ f 2.00" ; aan het 
vermelde in het 4• lid, b, van hetzelfde artikel 
wordt toegevoegd : ,,boven 5 K.G. tot en met 
10 K.G . ... .... f 0.45" . 

Art. X. IP ~rtikel 5 van het Internationaal 
Pakketpostbesluit 1925 worat als tweede lid 
opgenomen: 

"2. Niet ter verzending toegelateP zijn 
pakketten, inhoudende goud in baren tot een 
totale waarde van meer dan 100 gulden of 
gouden munten evenzeer tot een totale waarde 
van meer dan 100 gulden, tenzij deze munten 
tot sieraden zijn verwerh't." 

Het bestaande tweede lid van het onder
werpelijke artikel wordt genu=erd als derde 
lid. 

Art. XI. In artikel 2, eerste en tweede zin
snede van Ons be~luit van den 25sten Maart 
1927 (Staat ,,blad n°. 62) wordt telkens in plaats 
van "10" gelezen "7½"- In artikel 3 van vermeld 
besluit wordt in plaats van "van 3 cent voor de 
zegels van 5 en 10 cent" gelezen "van 3 cent 
voor het zegel van 5 oent, van 3½ cent voor 
het zegel van 7½ aent". 

Art. XII. Tn artikel 2, eerste lid en artikel 3, 
tweede lid, van het Postbesluit Dienststukken 

24• 
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(Staatsblad 1923, n°. 504) wordt telkens in 
plaats van "Postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 
572)" gelezen "Postbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 396)". 

Art. XIII. De bepalingen van dit be luit 
treden in werking op 1 Jnli 1927, met dien 
verstande, dat het bepaalde bij artikel VII, 
voor zooveel betreft de verlaging van het port 
der brieven in het verkeer met Nederlandsch
Indië, in werking treedt op een nader door Onzen 
Minister van W aterstaat te bepalf'n tijdqtip, 
terwijl het bepaalde bij artikel XI in werking 
treedt op 17 J1mi 1927. 

Onze Minister van ,vaterstaat i belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
hl,ad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

· -Gravenhage, den 14den J.1n.i 1927. 
WILH ELJ\UNA. 

De .il-finister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 15 Juni 1927.) 

14 Juni 1927. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende de schattingscommissiën voor 
de inkomstenbelasting. S. 180. 

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

Financiën van 9 Juni 1927, n°. 34, Directe 
Belastingen ; 

Gezien de artikelen 57, 2de lid, en 65, 2de 
lid , d er W et op de lnkomstenbela~ting 1914, 
a lsmede Ons b esluit van 10 Mei 1927, n°. 50; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Er worden ingesteld schattings

commi siën voor de inkomstenbelasting, voor 
gedeelten van gemeenten, als omschreven is 
;n den a ls Bijlage bij dit beslmt gevoegden 
staat. 

2. Aan d e niet ambtelijke leden van een e 
schattingscommissie wordt, voor elken dag, 
waarop zij hare vergaderingen bijwon en, een 
presentiegeld toegekend, afhankelijk van het 
aantal inwoners der gemeente welke standplaats 
is der Commissie. 

3. H et presentiegeld bedraagt : 
f 5.-, indien de gemeente minder dan 20,000 

inwoners telt ; 
f 5.50, indien de gemeente 20,000 of m eer, 

doch minder dan 50,000 inwoners telt ; 
f 6.-, indien de gemeente 50,000 of meer 

inwoners t elt. 
4. H et getal inwoners van eene gemeente 

wordt bepaald naar den toestand bij den aan
vang van het kalenderjaarwaarinde vergadering 
is gehouden. 

5. H et bedrag van het presentiegeld wordt 
voor elk lid eener schattingscommissie vastge
st eld door den direct eur d er directe belastin~en, 
in wiens directie de standplaats der Commissie 
is gelegen, aan de hand van de presentielijs~en, 
die hem door den voorzitter der comm.i s1e 
worden toegezonden. 

D e vaststelling geschiedt na afloop van het 
kalenderjaar. 

6. Onder de benaming "kantoor", voorko
mende in den aan dit besluit a ls bijlage toege
voegden staat, wordt verstaan de kring van 
een kantoor der directe belastingen, zooals die 
door Ons is of no.der zal worden vastgesteld. 

7. Dit besluit wordt geacht in werking te 
~ij n getreden met ingang van I Mei 1927. Met 

ingang Yan dien datum wordt Ons besluit van 
13 October 1926 (Staatsblad n°. 357) geacht 
te zijn vervallen. 

Onze Minister van Financiën is b elast met de 
uitvoering van het besluit, het welk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l4den Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 23 J uni 1927). 

BIJLAGE. 

1 STAAT van schattingsc01mnissiën ingesteld voor 
bepaalde gedeelten van gemeenten. 

DIRECTIE ROTTERDAM. 
GEMEENTE R OTTERDAM. 

Standplaats der Gedeelte der gemeente tot 
Commissie. het ressort der Commissie 

behoorende. 
Rotterdam l ste, 2de en 4de kantoor. 
(aan te duiden als: 
Rotterdam I) 
Rotterdam 

(a lsvoren II) 
3de en 5de kantoor. 

Rotterdam Gedeelte der gemeente Rot
( Hoek van Holland)terdam, hetwelk in de wet 

van 31 D ecember 1913 
(Staatsblad n°. 469) wordt 
aangeduid met de benaming 
Hoek van Holland. 

GEMEEXTE 's-GRAVENHA.GE. 
's-Gravenhage Kada tra.Ie sectiën C, N, 0, 
(aan te duiden als :W, Z, AN, AV en het gedeelte 
's-Gravenhage I) der sectie P bewesten het 

's-Gravenhage 
(alsvoren II) 

's-Gravenhage 
(a lsvoren III) 

's-Gravenhage 
(a lsvoren IV) 

s-Gravenhage 
(a lsvoren V) 

ka.naai. 
3de en 4de kantoor. 

2de kantoor. 

5dP kantoor. 

Kadastrale gem eente Loos
duinen. 

GEMEENTE RIDDERKERK. 
Ridderkerk Ridderkerk, behalve het ge
(aan te duiden als : deelte der gemeente, om
Ridderkerk I) vattende Bolnes-Slikkerveer, 

wijk A en B . 
Ridderkerk H et gedeelte der gemeente, 

(a lsvoren II) omvattende Bolnes-Slikker
veer, wijk A en B. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 
GEMEENTE A~1STERDAM. 

Amsterdam Buurten A, B, C, D, E, F, G, 
(aan t e duid<'n als : H, I, K, L, 11-f, , 0, P, Q, 
Amsterdam I ) R, S, DT, EE, LL, MM, 

Amsterdam 
(alsvoren II) 

1'1N, 00, PP. QQ, RR, SS, 
TT. 

Buurten X, IJ, Z, AA, BB, 
CC, FF, GG, HH, JJ, KK, 
SF. 

Amsterdam Buurten WW, XX, BA, BC, 
(alsvoren III) BD, BE, NA, NB, NC, 

ND, OA, OB, RA, RB. 
RC, RD. RE. 
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Amsterdam 
(alsvoren IV) 

Amsterdam 
(alsvoren V) 

Amsterdam 
(alsvorcn VI) 

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, HC 
HD, HF, HG. 

Buurten SJ, SK, SL, X, 
HA, HB, HE, AC, AK, AJ, 
AL, AM, AN, AO, AP, 
AQ, AT, AU. 

Amsterdam Buurten AB, AD, AE, AF, 
(alsvoren VII) AG, AH, AR, AS, OOA. 

Amsterdam Buurten WC, WE, WF, 
(alsvoren VIII) WG, WH, WJ, WL, WO, 

Amsterdam 
(alsvoren IX) 

WN. 
Buurten T, U, V, W, IJIJ, 

ZZ, WA, WB, WD, WK, 
WM. 

GEMEENTE VELSEN. 

Velsen 

IJmuiden 

Het gedeelte der gemeente 
Velsen, beboorende tot het 
kantoor B everwijk. 

Het gedeelte oer gemeente 
Velsen, behoorende tot het 
kantoor ]Jmiiiden. 

DIRECTIE MAASTRICHT. 
GEMEENTE MAASTRICHT. 

Standplaats der Gedeelte der gemeente tot 
Commissie. het ressort der Commissie 

behoorende. 
Maastricht Gedeelte der gemeente Maas
(aan t e duiden als : tricht, hetwelk in art. 2 van 
.Maastricht 1) het Koninklijk besluit van 

Maastricht 
(alsvorcn II) 

3 Juli 1922 (Staatsb/,ad 
n°. 423) wordt aangeduid 
fl.!s "kom" der gemeente 
.Maastricht. 

Overig gedeelte der gemeen
te. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 14 Juni 
1927 (StaatsbkLd n°. 180). 

Mij bekend. 
De .Minister van Financiën, DE GEER. 

14 Juni 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 

raad van 11 Januari 1926 n°. J076, houdenda 
vaststelling van de vergoeding, bedoeld in art. 
101, 2• lid, j0 • 8ste lid der L. O. -wet 1920, over 
het jaar 1924 ongegrond te verklaren; 

Den Raad van State Afdeeling voor de Ge 
schillen van Bestuur gehoord, advies van 13 
April 1927 n°. 313 en 23 Mei 1927 n°. 313/82 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscbaöpen van 
7 Juni 1927 n°. 8722 Afd. Lager- nderwijs
Financieel ; 

0. dat de Raad der gem. Arnhem bij besluit 
1 van 28 Dec. 1925 afwijzend beeft beschikt op 

de aanvrage van het bestuur van de "Vereeni
ging de Christelijke school op Lombok" om ten 
behoeve van zijne school aan de Alexander
straat 35 vergoeding der kosten te ontvangen 
voor het aanbrengen van een hek en voor fiet-

1 senrekken, podiums, een kast, wisselliJsten voor 
platen, een vloermat, en wissellijsten voor les
roosters, uit overweging dat een en ander reeds 
vóór de indiening der aanvrage was aange
schaft ; dat de Raad der gem. Arnhem verder 
bij besluit van 11 Jan. 1926 n° . 1076 de ver
goeding, bedoeld in art. 101, lid 2 der L. O.-wet 

1 1920 over het jaar 1924 o.a. voor voornoemde 
school heeft vastgesteld, waarbij hij bij de 
3-jaarlijksche verrekening, bedoeld in lid 8 van 
art. 101, niet in aanmerking heeft gebracht : 
a. de kosten van ouderavonden ; b. de kosten 

: van feestvieringen en tractaties der school
kinderen ; c. de bijdrage van het Christelijk 
Vacantiefeest; d. de reis- en verblijfkosten naar 
Utrecht voor de Jaarvergadering der Vereeni
ging Christelijk Nationaal Onderwijs ; e. de 
reiskosten naar elders voor bezoek van sollici
tanten bij eene onderwijzersvacature ; /. de 
belooningen aan eenige leden van het onder
wijzend personeel uitgekeerd voor de z.g. na
akte, zulks op grond wat punt a. betreft, dat 

1 de kosten van de ouder-commissiën door den 
, wetgever zijn gebracht onder punt m. van 

art . 55 der L. O.-wet en derhalve niet voor de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 dier wet, in 
aanmerking kunnen worden gebracht ; wat de 

Aanschaffing van schoolmeu beien mag , 
- voor rekening en risico van het school
bestuur - plaats vinden vóór de aanvrage, 
bedoeld in art. 72. Verandering van in
richting (in casu het aanschaffen van een 
hek), die reeds vóór de aanvrage heeft 
plaats gevonden, doet géén aanspraak op 
medewerking krachtens art. 72 ontstaan, 

1 punten b. en c. betreft, dat de kosten van feeste
lijkheden en schoolreizen, noch de exploitatie
kosten, noch het eigenlijk onderwijs betreffende, 
niet tot de in art . 101, 5• lid, der Lager-Onder
wijswet bedoelde uitgaven behooren; wat punt 
d. aangaat dat al moge de contributie wegens 
het lidmaatschap der Vereeniging "Christelijk 
Nationaal Onderwijs" zijn medegerekend a ls 
"kosten die verband houden met den goeden 
gang van het onderwijs" het te ver gezocht voor
komt, dit verband ook te leggen ten aanzien 
van de kosten van het bijwonen der jaarver
gaderingen dier Vereenigin~ ; wat punt e. be
treft, dat de reis- en verbl\1fkosten gemaakt in 
verband met het bezoeken in hunne klasse van 
elders woonachtige sollicitanten, behooren tot 
de uitgaven voor het vergelijkend onderzoek, 
als bedoeld in art. 55, onder n. der Lager Onder
wijswet en derhalve niet volgens art . 101, 5e lid, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. het Bestuur van de Ver. de Christelijke schoól 
op Lombok te Arnhem ; b. het Gemeentebestuur 
van Arnhem, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 29 Dec. 1926 n°. 42, waar
bij I. met vernietiging in zooverre van het be
sluit van den Raad van Arnhem van 28 Dec. 
1925 is beslist, dat alsnog aan de Schoolver
eeniging onder a. genoemd medewerking be
hoort te worden verleend met betrekking tot 
de aanschaffing van een hek, fietsenrekken, een 
kast, wissellijsten voor platen en lesroosters en 
een vloermat ; II. het beroep van den appellant 
onder a. tegen het besluit van den Gemeente-

1 dier wet voor de onderwerpelijke vergoeding 
in aanmerking komen; en wat punt /. aangaat 
dat alleen dan de vergoeding voor het bezit 
van de z.g. na-akte uit de gemeentekas mag 
worden t-oegekend, indien door den Raad der 
betrokken gemeente, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten is besloten aan de onder
wijzers der openbare scholen eene belooning te 
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geven voor het bezit of gebruik maken derzelfde 
akte. hetgeen i. c. niet het geval is; dat, nadat 
van deze besluiten het schoolbestuur bij Ge
deputeerde Staten van Gelderland in beroep 
was gekomen, dit college hij besluit van 29 Dec. 
1926 n°. 42, het beroep tegen het raadsbesluit 
van 11 Jan. 1926 ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat het zich met de gronden 
waarop het raadsbesluit is genomen, kan ver
eenigen, en voorts met vernietiging in zooverre 
van 's Raads besluit van 28 Dec. 1925 heeft 
bepaald dat de Raad van Arnhem alsnog zijne 
medewerking behoort te verleenen tot de aan
schaffing van een hek, fietsenrekken, een kast, 
wissellijsten voor platen en lesroosters en een 
vloermat, _ uit overweging, dat uit de artt. 72 
e. v. der Lager-Onderwijswet niet kan worden 
afgeleid dat het hek en de schoolmeubelen, 
waarvoor de benoodigde gelden werden aan
gevraagd. niet reeds vóór de aanvraag voor 
rekening en risico van het schoolbestuur -
zouden mogen worden aangebracht en aange
schaft en dat daarom, nu door het schoolbestuur 
aan de wettelijke vereischten is voldaan, de 
Raad van Arnhem i. c. ten onrechte zijne mede
werking heeft geweigerd; dat van dit besluit 
voor zoover betreft de beslissing betreffende de 
vergoeding ex art . 101, lid 2, het schoolbestuur, 
en voor zoover betreft de beslissing betreffende 
de aanvragen ex art. 72 het gemeentebestuur 
van Arnhem bij Ons in beroep is gekomen, 
waarbij het schoolbestuur aanvoert, dat de 
onder a-/ in het raadsbesluit genoemde uit
gaven strekken tot verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs en het gemeentebestuur, 
dat het zijn afwijzende beschikking op de aan
vrage ex art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
juist blijft achten ; 

0. ten aanzien van het besluit van Ged. 
Staten, voor zoover dit betreft de toepassing 
van art. 72 der wet, dat noch uit art. 72 noch 
uit eenig ander artikel der wet kan worden af
geleid, dat de aanschaffing der schoolmeubelen, 
waarvoor de benoodigde gelden worden aange
vraagd, niet reeds vóór de aanvrage - voor 
rekeninrr en risico van het, schoolbestuur - zou 
mogen plaats vinden ; dat echter geen aan
spraak kan worden gemaakt op gelden voor in 
1922 aangeschafte schoolneubelen, daar aan 
art . 72 der L . O.-wet 1920, zooals dit luidde 
vóór de wijziging van de wet van 16 Febr. 
1923 (Staatsblad no. 38) geen aanspraak op ver
goeding wegens het aanschaffen van deze school
meubelen kan worden ontleend en zoodanige 
uitspraak ook niet kan steunen op den bij de 
evengenoemde wet gewijzigden tekst van art. 
72, aangezien onder vigueur van de gewijzigde 
bepaling de aanschaffing niet heeft plaats ge
vonden; dat hieruit volgt dat het schoolbestuur 
geen aanspraak kan maken op vergoeding ex 
art. 72 der wet van de kast, welke blijkens de 
stukken in 1926 is aangeschaft; dat evenmin 
aanspraak kan worden gemaakt op de ver
goeding van de kosten voor het aanschaffen 
van een hek: dat i=ers art. 77 der wet /dat 
uitdrukkelijk. bij art. 82 van overeenkomstige 
toepassing is verklaard, ten opzichte van eene 
verandering van inrichting, die reeds vóór de 
aanvrage is tot stand gebracht; dat hieruit 
volgt, dat, voor eene verandering van inrichting, 
die, als in het onderhavige geval reeds vóór de 
aanvrage heeft plaats gevonden, geen aanspraak 

op medewerking van de zijde van den gemeen
teraad aan art. 72 der wet kan worden ont
leend ; dat echter voor het overige Ged. Staten 
terecht hebben geoordeeld, dat aan de door het 
schoolbestuur gedane aanvrage ex art. 72 der 
wet moest worden voldaan, nu deze niet kan 
worden geacht de normale eischen aan het 
geven van lager-onderwijs te stellen, te boven 
gaan en aan de in art. 73 der wet omschreven 
vereischten was voldaan ; 

O. ten aanzien van het besluit van Ged. 
Staten voor zoover :lit betreft de vaststelling 
voor den Raad van de vergoeding ex art. 101, 
lid 2, der wet, dat deze beslissing niet gehand
haafd kar worden aangezien in strijd met het 
bepaalde in art. 103, lid 4, der wet de ver
goeding blijkens de stukken is vastgesteld, 
voordat de rekening der gemeente Arnhem 
over het jaar 1924 door Ged. Staten van Gelder
land gesloten was ; 

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

1°. met handhaving voor het overi~e het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
29 Dec. 1926 no. 42 t e vernietigen, voor zoover 
daarbij medewerking door den gemeenteraad 
van Arnhem is voorgeschreven voor de gevraag
de aanschaffing van een kast en van een hek 
en voorzoover daarbij het besluit van den ge
meenteraad van Arnhem van 11 Jan, 1926 
no. 1076 is gehandhaafd; 2°. het besluit van 
den gemeenteraad van Arnhem van 11 Jan. 
1926 n°. 1076 voorzoover daarbij de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 lid 2, j0 • lid 8 der L. O.-wet 
1920 over 1924 is vastgesteld voor de school 
van het Bestuur van de Vereeniging de Christe
lijke school op Lombok te vernietigen. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

14 Juni 1927. KONINKLTJK BESLUIT. 
Ingezetenen der gemeente, ten aanzien 

van wie niet is gebleken, dat zij een eigen, 
persoonlijk belang bij de vernietiging of ver
betering van het bestreden besluit hebben, 
kunnen niet worden beschouwd als "be
langhebbenden" in den zin van art. 17. 

Een afspraak tusschen het schoolbestuur 
en het gemeentebestuur om eene aanvrage 
als bedoeld in art. 72 te beschouwen als 
te zijn ingekomen op een latere datum dan 
feiteliJk het geval is geweest, kom,t neer 
op eene verlenging van den term~Jn van 
drie maanden, genoemd in art. 75, l • )id 
en art. 76, 1 e lid, welke verlcngmg met 
toelaatbaar is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

a·. het Gemeentebestuur van Amsterdam ; 
b. F. Kramer e. a. en J. J. Feringa e.a., allen 
ingezetenen dier Gemeente, onderscheidenlijk 
vormende de Oudercommissie van de Willem 
van Outshoornschool in Oud -Watergraafsmeer 
en het bestuur van het Comité voor de openbare 
school te Amsterdam tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland van 8 Decem
ber 1926, no. 1, waarbij met vernietiging van 
het besluit van den Raad van Amsterdam van 
28 April 1926 is beslist, dat medewerking be
hoort te worden verleend tot de stichting eener 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
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in de voormalige gemeente ·watergraafsmeer 
ten behoeve van de Watcrgraafsmeersche 
Schoolvereeniging, gevestigd te Amsterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
23 Mei 1927. no. 378; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Juni 1927, n°. 8720, afd. L. 0. F. : 

0. dat de Raad der gem. Amsterdam in zijne 
vergadering van 28 April 1926 afwijzend heeft 
beschikt op eene aanvrage van het bestuur 
der Watergraafsmeersche choolvereeniging om 
gelden beschikbaar te stellen voor den bouw 
eener school voor gewoon lager onderwijs op 
een terrein in de voormalige Gemeente Water
graafsmeer, welke aanvrage bij het Gemeente
bestuur is ingekomen op_ 5 Januari 1926, doch 
blijkens een schrijven van genoemd bestuur 
geacht moet worden te zijn ingediend op 5 
Februari 1926 ; 

dat het besluit van den Raad berustte op 
de overweging, dat, terwijl de verklaring, be
doeld in art. 73, eerste lid, sub a, der wet, de 
namen bevatte van 99 kinderen, die do school 
zouden bezoeken, van dit getal moeten worden 
afgetrokken : a. 6 kinderen, wier ouders, blij
kens mededeeling van het schoolbestuur, reeds 
vóór de schri~eljjke indiening der aanvrage 
op 6 Jan. 1926, hunne handteekening hadden 
teru;rnenomen ; b. 37 kinderen, wier ouders het
zelfde deden op 31 Jan. 1926 bij eene schrifte
lijke verklaring, ingezonden aan het Gemeente
bestuur; c. 3 kinderen, wier ouders op 21 Jan. 
1926 het zelfde mondeling zouden hebben 
gedaan tegenover een controleerenden ambte
naar van de Gemeente ; d. 6 kinderen, die in 
het 6de leerjaar eener school voor gewoon 
lager onderwijs zafen en dus zeer waarschijnlijk 
tegen den tijd, dat de nieuwe school geopend 
kan worden, niet meer eene school voor gewoon 
lager onderwijs zouden bezoeken ; e. 1 kind, 
dat eene gelijksoor tige bijzondere lagere school 
bezoekt, waar ook na de opening der nieuwe 
school plaatsruimte voor dat kind blijft be
staan ; f. 8 kinderen, woonachtig in het reeds 
vóór de annexatie - J anuari 1921 - tot 
Amsterdam behoorende gebied en voor wie 
dus geen beroep zou mogen worden· gedaan 
op eene overgangsbepaling (art. 34 der Annexa
tiewet van 28 Dec. 1920, S. 919), uitsluitend 
in het leven geroepen ten behoeve van de 
bewoners der toegevoegde gebieden ; dat na 
aftrek van in totaal 61 kinderen, er slechts 38 
namen van kinderen overblijven ; dat ingevolge 
art. 73 der L.-O.wet het vereischte getal leer
lingen voor Amsterdam 100 bedraagt; dat 
ten deze geen beroep kan worden gedaan op 
art. 34 der Annexatiewet, omdat in dit artikel 
alleen gesproken wordt van "de" wet op het 
lager onderwijs, waarmede, ten tijde van het 
tot stand komen der Annexatiewet, niet anders 
bedoeld kon zijn dan de L.-O.wet van 1878, 
die ter zake in het geheel geen bepalingen 
bevat ; dat als men zou willen aannemen, dat 
wèl beroep op meergenoemd artil<el 34 mogelijk 
is, niet kan worden vastgesteld, voor hoeveel 
kinderen verklaringen moeten worden over
gelegd, daar bij de ~jziging der L.-O.wet 1920 
bij de wet van 16 Febr. 1923, S. 38, voren-

1 bedoeld art. 34, ongewijzigd is gebleven ; dat 
ook indien men van oordeel zou zijn, dat ge-

noemd art. 34 wel van toepassing is, toch in 
elk geval niet minder dan 80 kinderen op de 
lijsten behooren te worden vermeld, daar art. 34 
der Annexatiewet bepaalt, dat eene aanvrage 
als deze moet worden beschouwd als betrekking 
te hebben op eene Gemeente met minder dan 
100,000 ingezetenen; dat, waar slechts ver
klaringen ten aanzien van 38 als geldig kunnen 
worden beschouwd, de aanvrage niet aan de 
wet voldoet ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged . Staten van Noord-Holland in beroep 
was gegaan, dit College bij besluit van 8 Dec. 
1926, n°. 1, met vernietiging van het bestreden 
raadsbeslujt heeft beslist, dat de gevraagde 
medewerking alsnog moet worden verleend ; 

dat- Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat art. 34 der Annexatiewet reeds hierom 
niet geacht kan worden eene verwijzing te 
bevatten naar de L.-O.wet 1878, wijl deze wet 
geene bepali.agen inhield, betreffende de mede
werking der Gemeente bij de stichting van 
bijz. lagere scholen ; dat blijkens de geschiedenis 
van de totstandkoming dezer bepaling, de 
bedoeling 1s geweest, eene speciale regeling te 
treffen voor de bij Amsterdam geanrexeerde 
gebieden, die niet aanstonds haar plattelands
karakter zouden verliezen ; dat bij de toepassing 
van bet aangehaalde artikel der Annexatiewet 
rekening moet worden gehouden met de bepa
lingen der L.-O.wet, zooals die luiden op het 
oogenblik, waarop de aanvrage bij het Ge
meentebestuur wordt ingediend ; dat volgens 
deze bepalingen - zooals z~j luiden na de 
herziening bij de wet van 16 Febr. 1923, S. 38, 
voor Gemeenten beneden 26,000 zielen voor 
de stichting van eene bijz. lagere school eene 
verklaring, bevattende de namen van 40 leer
lingen, die de school zullen bezoeken, voldoende 
is en dat als vaststaande kan worden aan
genomen, wat trouwens van de zijde van het 
Gemeentebestuur niet wordt betwist, dat in
dien Watergraafsmeer als afzonderlijke Ge
meente in stand ware gebleven, haar zielental 
ten tijde van de indiening der aanvrage beneden 
dit cijfer zou zijn geweest ; dat derhalve ten 
aanzien van de onderwerpelijke aanvrage is na 
te gaan of de overgelegde verklaring: ex art. 73, 
eerste lid, sub a, der wet, ten minste 40 geldige 
namen bevat ; dat het schoolbestuur zich neer
legt bij het niet-medetellen van de in het 
raadsbesluit onder a, d en e bedoelde 13 kin
deren en van 4 van de 37 onder b bedoelde 
kinderen, die ook in het onder d vermelde geval 
verkeeren ; dat van de 82 kinderen, waarover 
het geschil dus loopt, niet - zooals de Raad 
van Amsterdam heeft gedaan - mogen worden 
afgetrokken : 1°. de namen van de 37 min 4 
(vallende onder bovenvermelde rubriek d) = 33 
onder b bedoelde kinderen, wier ouders op 31 
Januari 1926 schriftelijk hebben verzocht hunne 
verklaring als niet gedaan te willen beschouwen, 
vermits moet worden aangenomen, dat dit 
verzoek nà de indiening der aanvrage en dus 
achteraf is gedaan, kunnende toch door het 
wederzijds aanvaarden van de fictie, dat de 
op 6 Jan. 1926 ingezonden schriftelijke aanvrage 
moet worden geacht eerst op 5 Febr. d.a.v. 
te zijn ingediend niet volgen, dat nu ook be
doeld verzoek aan de ex art. 73, eerste lid, 
sub a, overgelegde ouderverklaring is vooraf
gegaan; 2°. de namen van 3 onder c bedoelde 
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kinderen, omdat, nog daargelaten, dat te hun- , 
nen aanzien hetzelfde geldt als omtrent de 33 
vorengenoemde, de inhoud van het - naar 
gebleken is, per telefoon - aan den wntro-
1 eerenden ambtenaar gedane verzoek niet met 
zekerheid is komen vast te staan : 30, de 
namen van de 8 onder i bedoelde kinderen, 
die woonachtig zijn in het reeds vóór 1 Jan. 
1921 tot de Gemeente Amsterdam beboorende 
gebied, omdat b~j verschillende besluiten is 
beslist, dat art. 73, lid 1, sub a, der wet, geen 
onderscheid maakt tusschen kinderen in en 
buiten de Gemeente ; dat derhalve, na het 
aftrekken van de 17 kinderen, tegen wier niet 
medetellen het schoolbestuur in zijn beroep-
chrift geen bezwaar heeft ~emaakt, inderdaad 

nog 82 gel<lige namen van kinderen overblijven, 
zoodat de overgeleade verklaring aan de 
eischen der wet voläoet; dat, waar dit het 
geval is, de vraag buitel'\ beschouwing kan 
blijven of het Gemeentebestuur nog rekening 
had moeten houden met de door het school
bestnur bedoelde aanvullende verklaring, be
vattende de namen van 24 kinderen, ingediend 
op 29 M:aart 1926; dat de Raad der Gemeente 
Amsterdam dus ten onrechte de door het 
Rchoolbestuur gevraagde medewerking heeft 
geweigerd; 

handteekening nn de ingerl.iend,e lijst hebben 
teruggenomen, niE't kunnen medegerekend 
worden, te minder nu deze handteekeningen 
door onjuiste voorstellingen van het school
bestuur waren verkregen en zij niet waren ge
plaatst, omdat de ouders hun kind op eene 
andere school wen chten te zien geplaatst, dan 
zij op dat oogen blil bezochten ; dat ook de 3 
kinderen, wier ouders op 21 J an. 1926 tegen
over een controleerenden ambtenaar hadden 
verklaard, dat zij hunne kinderen niet n aar de 
op te richten school zouden zenden, met moch
ten medetellen ; dat zulks ook geldt ten aan
zien van de 8 kinderen, die woonden in het 
reeds vóór 1 Jan. 1921 tot de Gemeente Am
sterdam behoorende gebied, daar het wel mede-

' rekenen dezer kinderen in strijd ware met het 
karakter van art. 34 der Annexatiewet als 
overgangsbepaling; 

0. dat art. 17, eerste lid, der L.-0.wet 1920 
beroep op Ons toekent aan ieder, die belang 
heeft bij de verruetiging of verbetering van een 
krachtens deze wet door Ged. Staten genomen 
besluit; 

dat van rut besluit van Ged. Staten a. het 
Gemeentebestuur van Amsterdam ; b. F. Kra
mer e. a . en J. J. Feringa e. a., allen ingezetenen 
dier Gemeente, onder5cheidenlijk vormende de 
Ouder-commissie van de Willem van Outs
hoomschool in Oud-Watergraafsmeer en het 
bestuur van het Comité voor de openbare school 
te Amsterdam bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de appellanten daarbij in hoofdzaak aan
voeren, dat de beslissing van Geel . Staten in 
strijd is met de bedoeling van de Annexatiewt,t 
die niet bedoelt de bewoners van die deelen van 
geannexeerde Gemeenten, weJJ;-e zich door de 
uitbreiding van de stedelijke bebouwing in geen 
enkel opzicht van de gewone stadsdeelen zouden 
onderscheiden, steeds in staat te stellen met 
een minder aantal candidaat-leerlingen dan 
hunne stadgenooten van de Gemeente gelden 
te verkrijgen voor de stichtin.~ van eene bij
zondere lagere school ; dat wu men zich aan 
de letter der wet houden, men dan ook art. 34 
der Annexatiewet in zijn geheel naar de letter 
moet nemen en conJludeeren, dat art. 34 voor 
deze materie zonder eeruge beteekenis is, aan
gezien de wet tot regeling van het L. 0. van 
17 Aug. 1878, waarnaar dit artikel verwijst, 
te dezer zake geen bepalingen bevat; dat zelfs 
indien men art. 34 in den zin van Ged. Staten 
opvat, het artikel toch buiten toepa.ssing moet 
blijven, daar bij de wijziging van art. 73 der 
L.-0.wet 1920 bij de wet van 16 Febr. 1923, 
S. 38, die voor eene onderscheiding van Ge
meenten met meer en met minder dan 100,000 
ingezetenen eene geheel andere in de plaats 
stelde, art . . 34 der Annexatiewet niet is ge
wijzigd en dus thans ruet is vast te stellen, 
met hoeveel verklaringen in het onderhavige 
geval kan worden volstaan ; dat echter ook al 
neemt men met Ged. Staten een vereischt 
aantal van 40 candidaat-leerlingen aan, de 
aanvrage had moeten worden afgewezen ; dat 
immers de aanvrage moet worden geacht te 
zijn ingediend op 5 Febr. 1926 en derhalve de 
33 kinderen, wier ouders 31 Jan. 1926 hun,ne 

dat "belang" daarbij te verstaan is in den zin 
van eigen, persuonlijk belang ; 

dat de appellanten F. Kramer e. a. en J. J. 
F eringa e. a. weliswaar ingezetenen der Ge
meente Amsterdam zijn, doch dat ruet iR ae
bleken, dat zij een eigen, persoonlijk belang bij 
de vernietiging of verbetering van het bestreden 
besluit hebben ; 

0. wat betreft het beroep van het Gemeente
bestuur van Amsterdam, dat art. 75, lid 1, 
der L. -0.wet 1920 bepaalt, dat, wanneer eene 
aanvrage, als bedoeld in art. 72, is ingekomen, 
daarop bmnen drie maanden door den gemeen
teraad wordt beslist, terwijl artikel 76, lid 1, 
bepaalt, dat, indien de gemeenteraad eene 
beslissing, als bedoeld in art. 75, eerste lid, niet 
binnen drie maanden heeft genomen, de ge
meenteraad geacht wordt met het eindigen van 
den termijn van drie maandeP tot de mede
werking te hebben besloten; 

dat de aanvrage van het bestuur der Water
graafsmeersche Schoolvereeniging 5 J an. 1926 
bij het Gemeentebestuur is ingekomen ; 

dat uiteraard hierin geene verandering kan 
worden gebracht door eene onderlinge afspraak 
van het sc-hoolbestuur en het gemeentebestuur ; 

dat de afspraak tusschen het schoolbestuur 
en het gemeentebestuur om deze aanvrage te 
beschouwen als te zijn ingekomen op 5 Febr. 
1926 feitelijk neerkomt op eene verlenging van 
den termijn van drie maanden ; 

dat zoodanige verlenging echter niet toelaat
baar is, daar de bepaling van art. 76, lid 1, 
van publieke orde is en daaraan ingevolge 
art. 14 van de wet van 15 Mei 1829, S. 28, 
houdende algemeene bepalingen van de wet
geving ve,n het Koninkrijk, door geeue hande
lingen of ovNeenl-oms+,en kracht, kan worden 
ontnomen; 

dat dus, toen op 5 April 1926 de gemeente
raad op de op 5 Jan. 1926 ingekomen aanvrage 
nog niet had beslist, ingevolge voornoemd art. 
76, lid l , der wet hij geacht moet worden op 
dien dag tot de medewerking te hebben be
sloten en derhalve Ged. Staten van Noord
Holland bij hun bestreden besluit - zij het op 
andere gronden - het besluit van den ge
meenteraad van 28 April 1926, tot weigering 
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van de gevraagde medewerking, terecht hebben 
vernietigd ; 

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

1°. F. Kramer e.a. en J . J. Ferin"a e.a. 
in hun beroep niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. het beroep van het Gemeentebestuur 
van Amsterdam ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

15 Juni 1927. BEscarKK.INo VAN DEN HoooEN 
RAAD. 

Zakelijke be/,a.sting op het bedr-ij / der gemeente 
Haarl,e,n. 

dezer gemeente in zijne vergadering van 3 Dec. 
j.l. heeft besloten uw nevensgaand schrijven -
van 10 Nov. 1926 - voor kennisgeving aan te 
nemen, op grond dat de Raad in zijne zitting 
van 23 Dec. 1925 reeds eene beslissing te dezer 
zake nam, waarbij de door uwe vennootschap 
aangehaalde drieërlei bezwaren onder het oog 
werden gezien"; 

0. dat de belanghebbende hierop zich bij be
roepschrift heeft gewend tot den Raad van 
Beroep, voornoemd, waarin zij, stellende, dat 
het schrijven van Burgemeester en Wethouders, 
dd. 8 Dec. 1926, in de plaats zou zijn getreden 
van het raadsbesluit van 23 Dec. 1925, den Raad 
van Beroep verzocht "haar alsnog ontvankelijk 
te verklaren in de onder ten 2° en ten 3• ge-

Ontvankelijkheid van een beroep op den 
Raad van Beroep tegen eene beschikking 
van den Gemeenteraad. 

Wanneer men tegen een aanslag in de 
zakelijke belasting op het bedrijf bezwaar 1 

heeft en zich wendt tot den Gemeenterae d 
behoort men, wanneer die Raad op het 
bezwaarschrift eene beschikking heeft ge
nomen, daartegen tijdig in beroep te gaan. 

l noemde bezwaren van haar bezwaarschrift dato 
Juli 1925 en - voor zooverre zulks onder het 
ten 3• genoemde bezwaar betreft - voornoem
den aanslag n°. 151 te vernietigen" ; 

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 

De belanghebbende naamlooze vennoot
schap heeft dit ten deze verzuimd en tegen 
de later door den Gemeenteraad genomen 
beschikking stond geen beroep op den 
Raad van Beroep open. 

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

naam!ooze vennootschap A., te Haarlem, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen aldaar, dd. 28 Jan. 
1927, betreffende haren aanslag in de zakelijke 
Qelasting op het bedrijf der gemeente Haarlem 
over 1925; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende naamlooze ven
nootschap, die over het belastingjaar 1925 in 
de zakelijke belasting der gemeente llaarlem 
was aangeslagen voor een bedrag van f x, zich 
in Juli 1925 heeft gewend tot den Raad dier 
gemeente en in haar bezwaarschrift een drietal 
grieven heeft ontwikkeld, op grond waarvan 
zij verzocht heeft. den aanslag naar aanleiding 
der bezwaren sub 1 en 2 te wijzigen en naar 
aanleiding van het bezwaar sub 3 te vernietigen ; 

dat hierop Burgemeester en Wethouders van 
Haarlem, bij brief van 31 Dec. 1925, aan de 
belanghebbende naamlooze vennootschap heb
ben medegedeeld : ,,dat de gemeenteraad in 
zijne zitting van 23 Dec. 1925 heeft besloten 
uw aanslag in de zakelijke bedrijfsbelasting. 
belastingjaar 1925, nader vast te stellen tot 
een bedrag van f ij. " ; 

dat de N.V., bij schrijven van 10 Nov. 1926, 
zich andermaal tot den gemeenteraad heeft 
gericht, stellende, dat naar hare meening de 
gemeenteraad niet zou hebben beschikt op de 
onder 2 en 3 in haar bezwaarschrift ontwikkelde 
grieven, heeft verzocht haar "bezwaarschrift 
dato Juli 1925 onverwijld in behandeling te 
nemen en haar van uwe beschikking in kennis 
te stellen" · 

dat Burg~meester en Wethouders hierop den 
Sen Dec. 1926 tot de N. V. een schrijven hebben 
gericht waarin zij mededeelen "dat de Raad 

uitspraak de N.V. niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in haar verzoek en na beslist te hebben, 
dat de belanghebbende stelt in beroep te zijn 
gekomen tegen de beschikking van den gemeen
teraad, haar 8 Dec. 1926 medegedeeld, oYer
weegt: 

,,dat weliswaar zeer aannemelijk is, dat appel
lante in de meening verkeerde, dat de beslissing 
van 23 Dec. 1925 slechts was een beschikking 
op appellante's eerste bezwaar en het geheel 
juist is, dat die beschikking in ~eenen deele te 
onderken,nen is van eene ambtelijke rectificatie 
door de gemeentelijke administratie zelfs buiten 
een bezwaarschrift om, doch de wet ten deze 
niet voorschrijft dat 's Raads uitspraak met 
redenen omkleed moet zijn, hoewel een zoodanig 
geheel ongemotiveerde beslissing geenszins 
strookt met een goede rechtspraak : 

dat derhalve aan deze beslissing de lo:acht 
van eene volledige niet kan worden ontzegd., 
daar zij als zoodanig kan gelden, en de gc
,meenteraad, ook blijkens zijn nader besluit 
van 3 Dec., daaraan die kracht heeft toegekend ; 

dat daaraan ook niet afdoet het feit, dat be
doeld nader besluit van 3 Dec'. 1926 is gemo
tiveerd met de woorden "dat de Raad in zijn 
zitting van 23 Dec. 1925 reeds eene beslissing 
te dezer zake nam, waarbij de door uwe ven
nootschap (appellante) aangevoerde drieërlei 
bezwaren onder de oogen werden gezien", op 
grond van welke motiveering appellante stelt, 
dat niet is gebleken, dat op die bezwaren een 
beslissing is genomen, althans deze uitspraak 
destijds niet aan appellante is medegedeeld ; 

dat toch blijkbaar de bedoeling van dit nader 
besluit - waarbij appellante's verzoekschrift 
van 10 Nov. 1926 voor kennisgeving werd aan
genomen - is te kennen te geven, dat deze 
zaak op 23 Dec. 1925 ten volle is afgedaan, ter
wijl aan appellante op 31 Dec. 1925 de conclusie 
van die Raadsbeschikking is medegedeeld; 

dat een andere opvatting van de mededee
lingen van het gemeentebestuur niet zou zijn 
te vereenigen met de goede trouw van het ge
meentebestuur, waaraan de Raad niet mag 
twijfelen; 

dat mitsdjen de Raad de beslissing van, den 
gemeenteraad van 23 Dec. 1925 aanneemt als 
de beschikking op appellante's bezwaarschrift, 
tegen welke beschikking appellante niet tijdig 

, in beroep is gekomen, terwijl appellante, stel-
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lende op te komen tegen het besluit van den 
gemeenteraad van 3 Dec. 1926, daarin niet 
kan worden ontvangen, zijnde dit besluit niet 
de beschikking op haar bezwaarschrift " · 

0. dat de N.V. tegen deze uitspraak in' cas
satie is gekomen en zonder wetsartikelen te 
noemen, die zouden zijn geschonden of onjuist 
toegepast, heeft betoogd, dat hare in de tweede 
en derde plaats tegen den aanslag ingebrachte 
bezwaren alsnog in behandeling hadden moeten 
worden genomen ; 

0. hieromtrent: 
dat het beroep niet tot cassatie kan leiden, 

daar de N.V. door den Raad van Beroep terecht 
in haar beroep niet-ontvankelijk is verklaard ; 

dat toch, wanneer het beroep gericht is ge
weest tegen de beschikking van den gemeente
raad van 23 Dec. 1925, waarvan 31 Dec. daarop
volgende aan de belanghebbende mededeeling 
i s gedaan, dit beroep is ingesteld lang nadat 
de in art. 265b, j0 • 265c der Gemeentewet, voor 
het instellen van een beroep vastgestelde ter
mijn van één maand was verstreken, terwij l, 
wanneer het beroep gericht is geweest tegen de 
beschikking van den gemeenteraad van 3 Dec. 
1926, waarvan Burgemeesters en Wethouders 
8 Dec. daaropvolgende mededeeling deden, de 
niet-ontvankelijkheid eveneens terecht is aan 
genomen, daar toch deze beschikking, waarin 
werd besloten het schrijven van belanghebbende 
van 10 Nov. 1926 voor kennisneming aan te 
nemen, niet is te beschouwen als eene beschik
king op een bezwaarschrift waarvan in beroep 
kan worden gekomen bij den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

15 Juni 1927. BESCJilKlHNG VAK DEN HOOGEN 
RAAD. 

Forensenbelasting te Rotterdarn. 
Art. 265i der gemeentewet behoort zoo

danig te worden gelezen en opgevat a lsof 
daarin ook voor geschillen omtrent de toe
passing van art. 265h de Koningin en Ged. 
Staten als bevoegde rechter waren ftange
wezen. 

Voor het onderscheid, dat belanghebben
de wil maken tusschen bezwaren betreffende 
zijn belastingplichtigheid en bezwaren be
treffende het feit op zich zelf, dat hem een 
aanvullingsaanslag is opgelegd, bestaat ten 
deze geen aanleiding. Het bezwaar van be
langhebbende betrof de toepassing van de 
artt. 244a en 245b der gemeentewet, en 
dus had hij , wanneer hij tegen den aanvul
lingsaanslag bezwaar had. zich moeten 
wenden tot Ged. Staten of de Koningin. 

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

wonende te Rotterdam, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de directe belas
tingen I, te Rotterdam, betreffende een aanslag 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1922/192:J; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende: 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
curem-Generaal, strekkende tot vernietiging 
cler bestreden uitspraak en verwijzing der zaak 
naitr den Raad van Beroep I , te Rotterdam, 

ten einde met inachtneming van het door den 
Hoogen Raad te wijzen arrest verder te worden 
behandeld en beslist ; 

0. dat deze zaak betreft een aanslag van be
langhebbende in de gemeentelijke inkomsten
belasting der gemeente Rotterdam, naar een 
zuiver inkomen van f x, over het belastingjaar 
1922/23, voor 1/3 der belasting over een vol 
jaar, welke aanslag aan belanghebbende is op
gelegd, nadat hij eerst voor 2/3 in die belasting 
was aangeslagen en wel als bedrijfsforens in de 
gemeente Terheijden ; 

dat deze aanvullingsaanslag hierop berust, 
dat .belanghebbende in de gemeente Terheijden 
niet bedrijfsforens, maar woonforens was; 

dat bel,inghebbende tegen dezen aanslag be
zwaren heeft ingebracht bij den Inspecteur der 
directe belastingen te Rotterdam, op grond 
dat, indien de gemeente Rotterdam over het 
belastingjaar 1922/23 te weinig belasting mocht 
hebben geheven, dit verzuim door een navor
deringsàansla()' zou kunnen worden hersteld, 
doch de daar~o01· voorgeschreven formaliteiten 
niet zijn in acht genomen, terwijl bovendien, 
toen de aanslag werd opgelegd, de bij de wet 
voorgeschreven navorderingstermijn was ver
streken; 

0. dat de Inspecteur zich onbevoegd heeft 
verklaard om in deze uitspraak te doen; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Inspecteur heeft bevestigd na te hebben 
overwogen: 

"dat eenerzijds in art . 265e der gemeentewet 
o:r, bezwaren tegen den aanslag in de plaatse
liJke inkomstenbelasting van toepassing worden 
verklaard de bepalingen van .hoofdstuk X der 
wet op de inkomstenbelasting 1914 en daar> 
mede de Inspecteur der directe belastingen be
voegd wordt gemaakt om over zulke bezwaren 
te oordeelen, anderzijds bij art. 265i der ge
meentewet is bepaald, dat bezwaren betreffende 
de art. 244a, 244 b, 244 c, 245 a, 245 b en 245 c 
door den aangesla()'ene en door de belanghebben
de gemeenten ter 

0

beoordeeling kunnen worden 
voorgelegd aan de Koningi~ of aan Ge~. Staten. 
die ingevolge de tweede alinea van dit artikel 
hunne beslissing moeten mededeelen aan de 
betrokken Rijksambtenaren; 

dat uit het verband dezer bepalingen volgt, 
dat, wanneer een bezwaar tegen den aanslag 
in de plaatselijke belasting uitmaakt en neer
komt op een bezwaar betreffende de toepassing 
van de in art. 265 e genoemde en vorenaange
haalde artikelen, alsdan dit bezwaar niet moet 
worden voor()'elerrd aan den Inspectem der 
directe belasting~n, doch aan de Koningin of 
aan Ged. Staten; 

dat het eigenlijk bezwaar van appellant in 
deze betreft de toepassing van art. 244 a, in 
verband met de artt. 245 a, 245 b en 245 c der 
gemeentewet en reeds daaruit volgt, dat de 
Inspecteur zich terecht onbevoegd verkl;aard 
heeft van het ingediende bezwaar kennis te 
nemen; 

dat appellant nu wel heeft aangevoE:rd, dat 
hij geen bezwaar heeft tegen de toepass_mg van 
deze artikelen, doch tegen de toepassmg van 
art . 265 h, en dat de kennisneming van dit be
zwaar niet aan de Koningin of aan Ged. Staten 
is opgedragen, doch dit verweer niet baten kan, 
immers bezwaar tegen een aanvullingsaanslag 
in het algemeen en die tegen het bedrag van 
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dien aanslag in het bijzonder zóó nauw met el
kaar verbonden zijn, zooal reeds blijkt bij d 
eenvoudige lezing van art. 265 hen van appel
lant beroepschrift, dat zelfs bezwaren tegen 
de toepassing van art. 244 a jis. artt . 245 a, 
245 b en 245 c inhoudt, dat het niet mogelijk 
is de twee soorten van bezwaar te scheiden. 
i mmcrs het een onlogische en onpractischc 
scheiding van competentie O.J?levert, om wan
neet· het bezwaar beperkt bliJft tot ontkenning 
van het recht tot het opleggen van den aan
vullingsaanslag in het algemeen den Inspecteur 
bevoegd te achten en, wanneer het geschil 
daarop of uitsluitend zou betreffen de vraag of 
iemand terecht als woonforens of bedrijfsforens 
was aangezien, dit voor te leggen aan de Kroon 
of aan Ged. Staten; 

dat dus art. 265 i der gemeentewet zoodanig 
behoort te worden gelezen en opgevat al of 
daarin ook voor geschillen omtrent de toepas
sing van art. 265 h de Kroon en Ged. Staten 
als de bevoegde rechter waren aangewezen ; 

0 .. dat tegen de beslissing van den Raad 
van Beroep als middel van ca satie is voorge
steld : 

Schending, a lthans verkeerde toepassing van 
art . 265 i der gemeentewet, door te beslissen, 
dat de in dit artikel vermelde competentie
regel ing ook zoude gelden voor geschi llen be
treffende de toepassing van art . 265 h der ge
meentewet; 

0. dienaal\gaande; J 
dat art . 265 i der gemeentewet, hetwelk de 

daar nader omschreven bezwaren ter beslissing 
wil zien voorgelegd aan den Koning of aan 
Ged. taten, in het algemeen spreekt van "de" 
aanslag en daarin zeker niet is te lezen een 
beperking tot den oorspronkelijken aanslag met 
uitsluiting van oen aanvullingsaan.'llag, opgelegd 
krachtens art. 265 h: 

dat voorts de omstandigheid, dat art. 265 h 
niet is genoemd onder de artikelen, welke in 
art . 265 i zijn opgesomd, niet kan verhinderen 
dat bezwaren tegen aanvullingsaanslagen be
hooren tot die, waaromtrent art . 265 i voor
schreven regeling heeft getroffen, mits die be
zwaren betreffen de toepassing van de bedoelde 
artikelen; 

dat zulks het geval is met het door belang
hebbende tegen den onderhavigen aanslag ge-
1·ieht bezwaar, daar zoowel de aanslag al het 
daartegen gericht bezwaar zijn grond vindt in 
het forens zijn van belanghebbende; derhalve 
betreft de toepassing van de artt. 244 a en 
245 b, welke in art. 265 i zijn genoemd ; 

, bende aanvoert, verandering van inzicht cener 
gemeente in dien toestand - geldt als een ver
andering in de omstandigheden welke, volgens 
art. 265 h, bij de vaststelling van den aanslag 
in de plaatselijke inkoinstel'.\belasting voor de 
toepassing van art. 244 a, m verband met de 
artt . 245 a en 245 b en van art. 245 c. in aan
merking zijn genomen ; 

dat Jnitsdien het iniddel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

16 Juni 1927. BESLUIT tot wijziging van de 
artikelen 16, 23 en 26 van het. KoninkliJk 
Besluit van 28 Maart 1925 (Staatsblad n°. 
126), houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zieke en gewonde per
sonen, behoorende tot de legers of vloten 
van oorlogvoerende mogendheden en voor
ziening in de hulpverleening en inlichtingen
dienst ten aanzien van krijgsgPvangenen en 
geïnterneerden. . 181. 

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

Oorlog en van Marme a. i. van 20 April 1927, 
I• Afd., no. 120, en van 28 April 1927, Afdeeling 
B (lc Bureau), n°. 69; 

Overwegerde, dat wijziging van Ons Besluit 
van 28 Maart 1925 (Staatsbl,ad n°. 126) noodig 
is gebleken ; 

Den Ra.ad van State gehoord. advies van 
24 Mei 1927, n°. 21 ; 

Gezien het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers van 2 ,Tuni 1927, Je Afd., n°. 16, en 
van IO Juni l!l27, Afd. B, 1° Bureau, n°. 150; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In art. 16 van Ons Besluit van 28 

Maart 1925 (Staatsblad 1i0 • 126) worden de 
woorden "den InRpecteur van den Geneesk un,; 
digen Dien t der Zeemacht, ambtshalve ; 
vervangen door de woorden "den Chef van den 
Geneeskundigen Dienst der Zeemacht, ambts
halve;". 

2. In het tweede lid van art. 23 van bed oeld 
Besluit worden de woorden "De Inspecteurs 
van den Geneeskundigen Dienst der Land- en 
der Zeemacht" vervangen door de woorden 
"De Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst 
der Landmacht. en de Chef van dea Geneeskun
digen Dienst der Zeemacht", terwij l in verband 
daarmede in het Jerde lid van voormeld artikel 
het woord Inspecteurs" wordt vervangen door 
het woorrl •:,autoriteiten". 

3. In het derde lid van art. 26 van meer
bedoeld Besluit worden de woorden "In JJecteur 
van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht" 
vervangen door de woorden "Chef van den 
Geneeskundigen Dienst der Zeemacht", terwijl 
in verband daarmede in het vierde lid van 
voormeld artikel het, woord "Inspecteurs" 
wordt vervangen door het woord "autoriteiten". 

dat belanghebbende nu wel een scherp onder
scheid wil maken tusschen bezwaren betreffende 
zijn belastingplichtigheid en bezwaren be
treffende het feit op zich zelf, dat hem een aan
vullingsaanslag is opgelegd, doch een en ander 
niet wegneemt, dat het door belanghebbende 
aangevoerde bezwaar - te weten, dat aan de 
voorwaarden, welke art. 265 h voor een aan
vullingsaanslag stelt, niet is voldaan-, hoewel 
uitsluitend steun zoekend in evengenoemd 
artikel , niettemin de toepassing van de artt . 
244 a en 244 b betreft ; dat toch de uitdrukking 
n art. 265 i "betreffende de toepassing van de 

artt. 244 a enz." niet zoo eng mag worden op- 1 

gevat, dat daaronder niet zon vallen de vraag, 
of iets - hetzij dan verandering in den toestand 
van forens zijn, hetzij dan, zooals belangheb-

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem aan~aat, belast 
met de uitvoering van d it Beslmt, waarvan 
afschrift zal worden gezond n aan den R aad 
van State en dat in het Staatsl>lad zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 16den Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister mn Oorlog, LäMBOOY. 
De Minister van .~1arine a. i., LAMBOOY. 

( Uitgeg. 30 Juni 1927.) 
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17 Juni 1927. BESLUIT, houdende ~jzising 
van het R eglement betreffende de Krijgs
t,ucht, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
31 Juli 1922 (Staatsblad n°. 476). S. 182. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 1 
Op de voordracht van Onze Minist-ers van 

Oorfog, van l\farine a. i. en van Justitie van 
26 April 1926, I • Afd. no. 6, van 10 Mei 1926, 
Afd. B . (J • Bureau) n°. 50 en van 19 Mei 1926, 
2de Afd. A. n°. 806; 

Overwegende, dat het Reglement betreffende 
de Krijgstucht, vastgesteld bij Ons Besluit van 
31 Juli 1922 . (Staat.sblad n°. 476) wijziging 
behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1926, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 November 1926, 
I• Afd. n°. 8, van 1 December 1926, Afdeeling B 
(l• Bureau) n°. 51 en van 13 Juni 1927, 2de 
Afdeeling A. n°. 969 ; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat het gestelde in punt c. van 

art. 17 van het Reglement betreffende de 
Krijgstucht, vastgesteld bij Ons bovengenoemd 
Besluit, zal worden gelezen : ,,deel te nemen, 
zoowel in uniform a ls in hurgerkleeding, hetzij 
aan, optochten van welken aard ook, zonder 
toestemming, voor wat de zeemacht betreft 
van den commandeerenden officier, voor wat de 
landmacht betreft van do plaatselijke militaire 
autoriteit, hetzij aan betoogingen van welken 
aard ook, indien de co=andeerende officier 
of de plaatselijke militaire autoriteit de deel
nem:ng daaraan verboden heeft of indien die 
deelneming in strijd is met de belangen van de 
krijgstucht." 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zoovee1 bem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden ~eplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo. den 17den Juni 1927. 
. WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van Marine a. i., LAMBOOY. 

De .Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 7 Jiûi 1927.) 

17 J1mi 1927. KONINKLIJK BESLUI'.l'. 
De Raad is bevoegd tot een wijziging 

van een uitbreidingsplan, die in hoofdzaak 
bestaat uit een nieuw tracé voor een deel 
van een bestaanden weg, noodig geoordeeld 
in het belang van het verkeer in de ge
meente. Waar voorts niet is gebleken dat 
door de bedoelde wijziging meer inbreuk 
wordt gemaakt op de rechten der eigenaars 
van de betrokken gronden dan redelijker
wijze noodzakelijk kan worden geacht, 
hebben Ged. Staten terecht aan de her
ziening van het uitbreidingsplan hunne 
goedkeuring verleend. 

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

de N. V. Klarenaar, Braun en Co's. Handel 
lfaatachappij te Overveen, gemeente Bloemen
daal, tegen het , besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 22 December 1926 tot 

goedkeuring van een besluit van den Raad 
dier gemeente van 16 September 1926 tot 
herziening van het uitbreidingsplan van Bloe
mendaal; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Mei 1927, n°. 422 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Juni 1927, 
n°. 4052 M/P.B.R., Afd. V. ; 

O. dat de Raad van Bloemendaal in zijne 
vergadering van 16 September 1926 heeft be
sloten het beataande uitbreidingaplan zijner 
gemeente te herzien voor zoovcel betreft eene 
doortrekking van den Militairen weg tu3schen 
den Bloemendaalschen weg en den Ter Hoff
stedeweg en afronding der hoeven Bloemendaal
schenweg-Julianalaan en Ter Hoffstedeweg
Tetterodeweg ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij be
sluit van 22 December 1926, n°. 108, aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ,er
leend; 

dat van het besluit van Geel. Staten deN. V. 
Klarenaar Braun en Co's. Handel Maatschappij 
te Overveen, gemeente Bloemendaal, bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoer'.lnde dat in het 
herziene uitbreidingsplan zijn opgenomen ge
deelten van de haar in eigendom toebehoorende 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Bloe
mendaal, Sectie A, nos. 5262, 4521 en 4357 ; 
dat. dit plan niet is een "plan van uitbreiding" 
als bedoeld in art. 31 der Woningwet, immers 
dit artikel wel kent een plan van uitbreiding, 
waarbij de bestemming voor de naaste toekomst 
van den in dat plan begrepen ~rond in hoofd
zaak wordt aangegeven, doch met een plan tot 
afronding van hoelrnn en wegen of tot verbree
ding (in het plan ten onrechte genoemd : ,,door
trekking") van wegen, zooals fe itelijk ia va.st
gesteld zonder dat het ook maar eenig verband 
houdt met een bestaand uitbreidingsplan, ont
worpen tot het verkrijgen eener stelselmatige 
bebouwing der daarin vervatte gronden, doch 
uitsluitend ten doel hebbende eene betere ver
keersmogelijkheid te scheppen binnen de be
bouwde kom der gemeente ; dat in het plan 
wordt vermeld : ,,doortrekking" van den 
Militairen weg, doch in werkelijkheid van door
trekking geen sprake ka,n zijn, omdat deze weg 
reeds sedert onheuglijke tijden bestaat en dan 
ook uitsluitend "verbreeding" wordt beoogd"; 
dat het vastgestelde plan ook niet ontworpen 
kan zijn in het belang eener stelselmatige be
bouwing, omdat de bepalingen der bouwveror
dening van de gemeente iedere bebouwing aan 
het te verbreeden deel van den Militairen weg 
onmo~elijk maken en dan ook de aanduiding 
der wijze van bebouwing bedoeld in art. 11 van 
het K. B. van 20 April 1921, S. 679, zooals 
dit later is gewijzigd, voor hare in het plan 
opgenomen gronden ontbreekt; dat nu de 
gemeenteraad niet bevoegd is een plan tot weg
afronding of wegverbreeding vast te stellen als 
ware het een wettelijk uitbreidingsplan, 
het voormelde raadsbesluit niet voor goed
keuring vatbaar had moeten zijn verklaard ; 

0. dat het besluit van den Raad van Bloe
mendaal beoogt een wijziging van een voor 
deze gemeente bestaand uitbreidingsplan ; . 

dat deze wijziging in hoofdzaak bestaat mt 
een nieuw tracé voor den Militairen weg tus-
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schen den Ter Hoffstedeweg en den Bloemen
daalschen weg ; 

dat de bevoegdheid van den Raad tot eene 
zoodanige herziening noodig geoordeeld in het 
belang van het verkeer in de gemeente, door 
de wet niet wordt uitgesloten ; 

dat voorts niet gebleken is dat door de be
doelde wijziging meer inbreuk wordt gemaakt 
op de rechten der eigenaars van de betrokken 
gronden dan redelijkerwijze noodzakelijk kan 
worden geacht ; . 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de 
herziening van het uit breidingsplan hunne 
goedkeuring hebben verleend; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. (A. B.) 

17 Jimi 1927. RONDSCIIBIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken en Land
bouw aan de onderscheidene Gemeente
besturen, betreffende houden van boom
plantdagen. 

Reeds meermalen werd de aandacht der R e
geering gevestigd op het groote nut van boom
plantdagen. Het organiseeren dezer dagen ge
schiedt met de bedoeling de schooljeugd in 
nauwer aanraking te brengen met de natuur 
en meer liefde voor de natuur en vooral voor 
het bosch aan te kweeken. llet zelf geplante 
boompje wekt niet alleen de aandacht der 
kinderen voor de verdere ontwikkeling ervan, 
maar ook hunne belangstelling voor hetgeen 
er verder om ben heen groeit en bloeit, waar
door zij eerbied voor de natuur leeren krijgen. 
Er mag dan ook verwacht worden, dat langs 
dezen weg veel zal worden bereikt t en op
zichte van het tegengaan van baldadigheden. 
Zij zullen leeren het natuurschoon op prijs t e 
stellen en meer vertrouwd raken met het plan
ten- en dierenleven, hetgeen een veredelenden 
invloed heeft en waardoor hun leven wordt ver
rijkt. De boomplantdagen hebben dan ook eene 
groote opvoedkundige beteekenis, die nog zal 
toenemen, indien het onderwijzend personeel, 
de indrukken, die op een boomplantdag worden 
verkregen, bij de kinderen verdiept. Een beroep 
op het onderwijzend personeel zal m.i . niet 
zonder uitwei·king blijven. 

Waar de Staat zelf bosscben heeft en overal, 
waar met financieelen steun van den Staat 
bosscben worden aangelegd, is het houden van 
boomplantdagen in de laatste jaren zooveel 
mogelijk bevorderd. Maar veel meer zou kun
nen worden bereikt, wanneer de gemeentebe- ' 
sturen deze aangelegenheid waar mogelijk t er 
hand zouden willen nemen. 

Groote kosten zijn daaraan niet verbonden, 
omdat de plandagen op eenvoudige wijze kun
nen worden gehouden. 

Gewoonlijk zijn, behalve de planters en plant
sters (kinderen uit de hoogste klassen der lagere 
school} het gemeentebestuur, de hoofden der 
scholen, onderwijzers en onderwijzeressen aan
wezig, alsmede in de bovenbedoelde gevallen 
de betrokken houtvester en boschwacbter. 

Na het uitspreken van een welkomstwoord 
worden aanwijzingen voor het planten gegeven, 
waarna met de uitvoering wordt begonnen . 

Om mislukkingen ·en teleurstellingen zooveel 
mogelijk te voorkomen, wordt vooraf voor een 
goede voorbereiding van den grond bezorgd. 
De ijver en belangstelling der kinderen is altijd 
zeer groot. 

Na afloop volgt eene bevattelijke toepsraak, 
waarin inzonderheid het doel van den plant
dag wordt uiteengezet. Daarna wordt gewoon
lijk gezongen, waarop eene kleine tractatie volgt. 
De kosten daarvan namen de gemeentebsturen 
tot dusverre gaarne op zich. Door aan een plant
dag eenige feestelijkheid te verbinden, maakt 
een en ander nog meer indruk op de kinderen. 

Ik zal het zeer op prijs stellen indien Uw be
stuur, overtuigd van de opvoedkundige be
teekenis, het houden van boomplantdagen zoo
veel mogelijk wil helpen bevorderen. 

Ik vestig er hierbij de aandacht op, dat zoo
wel door den Directeur van het Staatsbosch
bebeer te Utrecht, als door de Centrale Vereeni
ging van school- en werktuinen (adres den heer 
K. Dilling, Secretaris-penningmeester, Avenue 
Concordia 17b te Rotterdam} op verzoek advies 
voor het houden van boomplantdagen zal wor-
den verstrekt. (B.) 

20 Juni 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten kunnen slechts dan hun goed

keuring aan een raadsbesluit onthouden 
op den enkelen grond, dat hunne beslissing 
ten aanzien van een vro~er genomen raads
besluit kracht van einduitspraak had ge
kregen, indien het nieuwe raadsbesluit was 
genomen onder gelijke omstandigheden als 
het eerste. 

Een raadsbesluit tot salarisverminde
ring, volgens hetwelk op de hoogere sala
rissen, percentsgewijze meer dan op de 
andere zal worden gekort, terwijl niet ge
bleken is, dat de daarbij betrokken func
tionarissen onevenredig hoog waren be
zoldigd of dat deze salarissen om eenige 
andere reden in meerdere mate zouden 
moeten worden getroffen, en bovendien 
de regeling meebrengt, dat boven een 
zekere bezoldiging het percentage der ver
mindering daalt naarmate de bezoldiging 
booger is, is niet voor goedkeuring vatbaar. 

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

den Raad der gemeente Rotterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
22/30 November 1926, G. S. n°. 127, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
3 Juni 1926 tot vermindering van wedden van 
het personeel van den keuringsdienst van 
waren in het gebied Rotterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
23 Februari 1927, n°. 150; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Juni 1927, 
no. 241 D, Afd. V. ; 

0. dat de Raad der gemeente Rotterdam bij 
zijn besluit van 29 Mei 1925 met ingang van 
1 Juni 1925 de wedden waarvan de regeling 
ingevolge de wet tot zijne bevoegdheid behoort, 
tijdelijk, uiterlijk tot 1 Mei 1926 beeft vermin
derd, en wel met 2 procent benevens, tot een 
maximum van f 60 met f 3.50 voor elke f 100 
waarmede de wedden f 3000 te boven gaan ; 
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dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij besluit 
van 1/15 September 1925, G. S. no. 186, aan 
genoemd raadsbe luit, voorzoover dit betreft 
de ambtenaren van de in de gemeente Rotter
dam ingevolge rle Warenwet en de Vleesch
keuringswet gevestigde keuring diensten en de 
ambtenaren bij de gemeentelijke Bank van 
Leening, hunne goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij overwegende dat de Raad de salaris
vermindering, voor zoover zij zich niet beperkt 
tot de algemeene vermindering met 2 procent, 
heeft. bedoeld als eene correctie op het bij de 
wet toegestane verhaal van pensioensbijdragen, 
met name op het maximum, dat bij art. 36, 
4• lid, j 0 • art. 98, der Pensioenwet 1922 is ge
steld voor den grondslag waarover het verhaal 
der bijdragen voor het weduwen- en weezenpen
sioen kan geschieden ; dat om deze reden het 
raadsbesluit in strijd met de strekking van 
bedoelde wetsbepalingen moet worden geacht ; 
dat de toegepaste salarisverlaging, wanneer 
men haar niet als correctie op het bij de wet 
toegelaten pensioenverhaal beschouwt, onbillijk 
moet worden geacht, aangezien deze verlaging, 
die bij de salarissen tusschen f 3000 en f 4 700 
progressief werkt, boven f 4 700 degressief 
wordt; 

dat, nadat de Raad van Rotterdam hiertegen 
bij Ons in beroep was gegaan, bij On besluit 
van 10 April 1926, n°. 6, 1°. de Gemeenteraad 
in zijn beroef. voorzoover dit steunt op art. 7, 
4° lid der 1\ arenwet, niet-ontvankelijk is ver
klaard; 2°. met vèrnietiging van het bestreden 
besluit van Ged. taten, voorzoover daarbij 
11an de op de Pandhuiswet en de Vleeschkeu
ringswet steunende gedeelten van het raads
besluit van 29 Mei 1925 goedkeuring is ont
houden, is beslist, dat deze gedeelten moeten 
geacht worden te zijn goedgekeurd ; 

dat de Raad der gemeente Rotterdam daarop 
bij besluit van 3 Juni 1926 andermaal heeft 
bepaald dat over het tijdvak 1 Juni 1925 tot 
1 Mei 1926 de wedden van het personeel van den 
Keuringsdienst van Waren in het gebied Rot
terdam tijdelijk worden verminderd met 2 pro
cent benevens tot een maximum van f 60 met 
f 3.50 voor elke f 100, waarmede de wedden 
f 3000 te boven gaan ; 

dat Geel. taten aan dit raadsbesluit bij 
besluit van 22/30 November 1926, G. S. n°. 127, 
eveneens hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat bij Ons besluit van 10 April 
1926, n°. 6 de Raad der gemeente Rotterdam 
niet-ontvankelijk is verklaard in zijn beroep, 
ingesteld tegen hun besluit van 1 . September 
1925, G. S. n°. 186, voorzoover dat beroep 
zich richtte te~en de door hun college ten 
aanzien van de Jaarwedden van het personeel 
van den Keuringsdienst van Waren genomen 
beslissing ; dat thans, mede tengevolge van 
het verstrijken van den beroepstermijn, in 
art. 7, 4° lid der Warenwet genoemd, hun besluit 
van 1 September 1925 het karakter van eind
beslissing heeft gekregen; dat hun college, 
gezien de ~evallen eindbeslissing, niet ten twee
den male m eene beoordeeling van dezelfde 
zaak kan treden ; 

dat van dit laatste besluit van Ged. Staten 
de Raad der gemeente Rotterdam bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat door eene 
z. i. begrijpelijke administratieve vergissing bij 
het beroep tegen het besluit, van Geel. Staten 

van 1 September 1925, G. S. n°. 18li, verzuimd 
is den beroepstermijn in acht. te nemen ; dat 
bij Ons besluit van 10 April 1926, n°. 6, omtrent 
den inhoud zelf van bet niet-goedgekeurde 
besluit geen be lis~ing i~ gegeven ; dat hjj zich 
onder die omstandigheden bevoegd heeft ge
rekend, om een nieuw besluit van gelijke strek
king voor het personeel van den Keuringsdienst 
va11 Waren vast te stellen, OJJdat b doeld per
soneel op gelijken voet zou worden behandeld 
als al het personeel der gemeente en met name 
ook als dat van den Keul'ingsdienst van Vee en 
Vleesch en dat van de Gemeentelijke Bank 
van Leening ; ten aanzien van welke groepen 
door de Kroon is beslist, dat de vereischte 
goedkeuring oµ het genomer besluit tot loons
en salarisvermindering moet worden geacht tè 
zijn verkregen; dat de gronden van zuiver 
formeelen aard, door Geel. Staten voor de 
weigering van hunne goedkeul'ing aan het 
nieuwe besluit aangevoerd, daarom niet juist 
zijn, omdat het besluit van 3 Juni 1926 een 
ander is, dan het door Ged. tatcn niet-goéd
gekeurde van 29 Mei 1925 en geen wetsbepaling 
aan Ged. Staten de bevoegdheid geeft om, in
dien een nieuw raadsbesluit materieel ongeveer 
heooelfde behelst als een vroeger door hem niet 
goedgekeurd besluit, alleen op dien grond en 
zonder te treden in beoordeeling van dat 
nieuwe besluit op zichzelf, hunne goeclkeuricg 
te weigeren ; 

0. dat Ged. Staten slechts dan de onthouding 
van goedkeuring aan het raadsbesluit van 
3 Juni 1926 hadden mogen doen steunen op den 
enkelen grond, dat hunne beslissing ten aanzien 
van het raadsbesluit van 29 l\1ei 1925 kracht 
van einduitspraak had gekregen, indien het 
nieuwe raadsbesluit wa genomen onder gelijke 
omstandigheden als het eerste ; 

dat, nu de omst,andigbeden wèl verandering 
hebben ondergaan, te weten doordat tengevolge 
van Ons besluit van 10 April 1926, n°. 6, de 
onderwerpelijke salarisvermindering wel van 
kracht werd voor het personeel van den Keu
ring dienst van Vee en Vleesch en van de 
GemeenteliJke Bank van Leening, doch niet 
voor de ambtenaren van den Keuringsdienst 
van , varen, Geel. taten ten onrechte voren
bedoeld motief aan hunne weigering ten grond
slag hebben gelegd; 

dat niettemin het raadsbesluit niet voor 
goedkeuring in aanmerking komt, aangezien 
de daarbij getroffen regeling niet gezegd kan 
worden aan billijke eischen te voldoen; 

dat immers volgens die regeling op de hoogere 
salarissen percentsgewijze, ml'er dan op de 
andere zal worden gekort, terwij l niet gebleken 
is, dat de daarbij betrokken functionarissen 
onevenredig hoog waren bezoldigd of dat deze 
salarissen om eenige andere reden in meerdere 
mate zouden moeten worden getroffen ; 

dat bovendien de beperking van de ver
mindering der wedden boven f 3000 tot f 60 
medebrengt dat bij hen, è'ie eene hoogere be
zoldiging dan f 4700 genieten, het percentage 
der vermindering daalt naarmate de bezoldiging 
hooger is, voor welk onder cheid ook geen aan
nemelijke grond is aan te wijzen ; 

dat tegenover een en ander niet afdoet, dat 
op formeele gronden eene gelijksoortige wedde
vermindering ten aanzien van andere groepen 
van ambtenaren is moeten worden gehandhaafd; 
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Gezien de Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en NijYer-

heid is belast , enz. ; (A. B.) 

20 Juni 1927. ARREST V AN DEN H oooirn 
RAAD. 

och de wet va n 1852, noch die van 1857 
strekt hare werking ui t over het gebied 
der zee, waarvan eigendomsrecht in burger
rechtelijken zin niet wordt uitgeoefend. 

Ondanks de algemeene bepaling van 
art . 5, moet hetzelfde worden aangenomen 
voor de Jacht wet 1923. 

Het, zonder voorzien te zijn van een 
jachtakte jagen op de Waddenzee - aan
genomen al, dat in de dagvaarding met 
,,plevieren" zijn bedoeld de in art . 2 ge
noemde "goudplevieren", daar anders van 
"jagen" geen sprake kan zijn - is dus 
terecht niet strafbaar geoordeeld. 

(Jacht wet 1923 art. 5.) 

:i'tirs . Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Fcith, Ort en Taverne. 

Op het beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, requi
rant van cassatie t egen een vonnis van die 
R echtbank van den Oden Maart 1927, bij het
welk in hooier beroP.p werd bevP.stigd een 
vonnis van net K antongerecht te Dokkum 
van 23 November 1926, waarbij de gerequi
reerde, Gerrit de Vries, arbeider, geboren 
6 October 1898, wonende te H allum in de 
gemeente Ferwerderadeel, is ontslagen vitn 
alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger . 

Bij het bestreden vonnis werd, met beves
tiging van een vonnis van den K antonrechter 
t e Dokkum, de gerequireerde van alle rechts
vervolging ontslagen ter zake van het hem 
t e laste gelegde en bewezenverklaarde, doch 
niet strafbaar geoordeelde, fe it, dat hij op 16 
September 1926, des namiddags omstreeks 
2½ uur, in de Waddenzee tusschen het eiland 
Ameland en de kust van F riesland ter hoogte 
van het Noorderleegsbuitenveld, zijnde binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden, heeft gejaagd, 
door uit een jachtgeweer een schot t e lossen 
op aldaar vliegende pluvieren zonder voorzien 
te zijn van de vercischte jachtakte. 

R echtbank en K antonrechter zijn van oor
deel, dat het jagen zonder jachtakte op de 
Waddenzee, die civielrechtelijk aan niemand 
toebehoort, rnl~ens de J acht wet 1923 is t oe
gelaten. De h,•er req uirant k,1.n zic h hiermede 
niet vereenigen en st elt als cassatiemiddel voor : 

"Schending of verkeerde t oepassing van 
art. 5 der Jachtwet juncto 352 Sv.". 

De beer requirant is blijkens de gegeven 
t oelichting tot dit middel van meening, dat 
uit de voormelde bepaling der J achtwet 1923, 
luidende : ,,Hij, die jaagt, moet voorzien zijn 
van eene jachtakte", volgt , dat overal wan.r 
men <lus het bed rij f, genoemd in art. 2 der 
Jachtwet, uitoefent binnen het Rijk in Europa, 
men eene dergelijke nkte niet kan ontberen, 

derhalve ook niet, wanneer zulks geschiedt ter 
plaatse, als in de dagvaarding vermeld. Al
vorens tot een<> narl ere beschouwing van het 
midd~l over te gaan, meen ik to m()etcn op
lI'erken, dat aan gerequireerde werd t e laste 
gelegd, dat hij heeft geschoten op pluvieren 
(plevieren}, terwijl de J achtwet als wild aan
merkt "goudplevieren" . R aadpleging eener 
avifauna van Nederland is wellicht onnoodig 
om te doen zien, dat er meer soorten van 
plevieren in ons land worden aangetroffen, 
waar bij nadere Nota van Wij ziging (Bijl. 
Hand. n e K amer 1922/23-27 N°. 14) de 
oorspronkelijke in art. 1 der J acht wet voor
komende woorden : ,,strandloopers, plevieren 
en wulpers" werden vervangen door : ,,goud
plevieren". Al moge dan volgens die nota de 
goudplevier de eenige van deze vogels zijn, die 
een bepaald jachtobject vormt, zoo kan m.i. 
toch met reden worden bet wijfeld, of hier -
met het oog op art. 2 der Jachtwet - wel 
t elaste is gelegd, dat gerequireerde heeft ge
jaagd in den zin der wet. 

Aangenomen, dat dit wel het geva l is, dan 
moet, met betrekking tot het voorgestelde 
middel, worden t oegegeven, dat art. 5 der 
t egenwoordige Jachtwet niet meer, gelijk art . I 
der Wet van 13 Juni 1857 S. 87, zooals die 
sedert is gewijzigd, het vereischte bezit eener 
jachtakte verbindt aan het bejagen van eigen 
of eens anders grond of water. Raadpleging van 
de geschiedenis der Jachtwet 192!1 heeft mij 
echter niet geleerd, dat het in de bedoeling 
van den Wetgever zoude hebben gelegen om 
het gebied, waarover de regeling van het r echt 
om te jagen zich zoude uitstrekken, t e ver
ruimen. In art. 15 der Wet van 11 Juli 1814 
S. 79 wordt dit gebied, toenmaals onderscheiden 
in publieke en privatieve jacht, als vol~ om
schreven : ,,De publieke. jagt zal zien ui t 
strekken door alle wildernissen, bosschen, dui
nen, heigronden en andere landen, t ot- 's lands 
domeinen behoorende, waarvan Wij de jagt 
niet speciaal aan ons zullen rescrvecren, of 
door verpachting of op eenige andere wijze 
zullen afstaan, voorts over alle landen, waar
van het regt, om de jagt uit t e oefenen, n iet 
door de daartoe gerecht igden zal worden ge
reserveerd en gedaan registreren ; met uit
zondering alleen van lusthoven, waarin ge
schoffelde lanen zijn, of die met st aketsels, 
rasters of sloten omgeven, en daardoor ken
nelijk van open velden of bosschen onder
scheiden zijn ; zullende de breedte der slot en, 
nan.r de lokale omstandigheden, door de Pro
vinciale Staten worden bepaald " . Volgens 
art. 8 dier wet zal een ieder, die eenige jagt 
of visscherij uitoefent, van eene akte voor
zien zijn. H oewel dit artikel even ruim luidt, 
a]R itrt. 5 der t egenwoordige Jachtwet , is daar 
uit m. i. voor de Wet van 1814 niet af te 
leiden, dat ook voor het bejagen der zee eene 
akte zoude zijn vereischt, immers in de om
schrijving van het jachtgebied in art . 15 is 
de zee niet opgenomen en evenmin wordt 
daarvan gerept in art. 52, waarin de verschil
lende verkrijgbare akten zijn aangeduid. Bij 
de J achtwetten van 1852 en 1857 vervalt de 
publieke jacht. 

Het jachtgebied, tot bejagen wn.arvan eene 
akte wordt vereischt, - ,,het jacht veld" , zoo
als het in de Memorie van Toelicht ing tot het 
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ontwerp van 1857 (Bijl. Hand. 1856/57 blz. 
524 vv.) genoemd wordt en tot welks "kra~ht
dadige bescherming" de Jachtwet onder meer 
moet strekken - wordt nu gevormd door de 
gezamenbJke gronden en watersn, in eigendom 
toebehoorende aan natuurlijke of rechtsper
sonen, waaronder de staat. Aan de zee als 
jachtterrein wordt hier blijkbaar evenmin als 
in 1814 gedacht. Dat niettegenstaande de alge
meen luidende bepaling van art. 8 der Wet 
van 11 Juli 1814 S. 79 niet behoeft te worden 
sangenomen, dat het bejagen der zee toen 
eene akte eischte, volgt m. i. ook hieruit, dat 
genoemde wet, voorzoover zij mede de vis
-scherii regelde, blijkens art. 4 7 alleen betrek
king had op het visschen in rivieren, meren, 
grachten, sloten of andere binnenwateren", 
waaruit men ziet, dat het "een ieder, die 
eenige jacht of visscherij uitoefent " in art. 8 
in beperkten zin is te verstaan, te weten op 
het gebied, het welk de wet in hare regeling 
betrekt. Evenzoo heeft de Hooge Raad onder 
de gelding der Jachtwet van 13 Juni 1857 
S. 87, toen die tevens de visscherij omvatte, 
eenige malen beslist, dat de daarin voorko
mende bepalingen alleen de visscherij in de 
binnenwateren betrof. (H. R. 27 December 
1871 W. 3425, 30 Juni 1879 W. 4406, 14 Maart 
1904 W. 8050). En zoozeer was ook de wet
gever van l 857 ervan overtuigd, dat dit uit 
het geheele samenstel der wet volgde, dat 
eene oorspronkelijk in art. 13 onder d opge
nomen bepaling, houdende, dat geen visch
akte werd vereischt voor het visschen in den 
Dollart, de Friesche en Groninger wadden, de 
Zuiderzee, het IJ, het Haringvliet, het Hol-
1andsch Diep, de Grevelingen, de Krammer, 
het Volkerak en, behoudens het deswege be
paalde in bestaande of later vast te stellen 
t ractaten en verordeningen, voor het visschen 
in de Ooster- en Westerschelde en Zeeuwsche 
stroomen, op voorstel van Thorbecke als over
bodig werd geschrapt. (Hand . II• K. 1856/57 
blz. 829-832). 

Waar aldus uit het samenstel der wet van 
zelf tot hare niet toepasselijkheid op het vis
schen in buitenwateren werd besloten, komt 
het mij weinig aannemelijk voor, dat hare 
strekking ten aanzien der jacht anders ware 
te beoordeelen. Ik moge hier echter bovendien 
de aandacht vestigen op de in de zitting van 
16 Mei 1857 door het Kamerlid Wijbenga 
gestelde viaag, of het schieten van wild op 
zee (bepaaldelijk de Zuiderzee) zonder dat 
men van eene jachtakte is voorzien, geoor
loofd is, waarop de Minister antwoordde : ,,Ik 
geloof niet, dat de bedoeling kan zijn het 
schieten van waterwild op zee te verbieden. 
De zee behoort toch aan niemand toe en het 
nemen van eenigen maatregel tot verzekering 
van eigendom komt daar dus niet . te pas". 
(Hand. IT• K. 1856/57 bi. 803) . Ook uit d.it 
antwoord van den Minister blijkt m. i. weder, 
dat de strekking der Jachtwet van 1857, 
sedert bij de Wet van 6 Maart 1852 S. 47 met 
het beginsel van publieke jacht gebroken was, 
hare regeling vastknoopend aan het recht van 
eigendom in verband met de bepaling van 
art. 641 B. W. kennelijk niet medebracht om 
die regeling uit te strekken over een gebied, 
dat aan niemand toebehoort. En aangezien 
nu, gelijk ik in den aanvang zeide, de geschie-

denis der jachtwet 1923 mij geene aanleiding 
geeft om aan te nemen, dat zij met hare rege
ling een ruimer gebied dan hare voorgangsters 
heeft willen bestrijken, wil het mij voorkomen, 
dat, niettegenstaande de algemeene bewoor
dingen van art. 5, eene akte voor het jagen 
ter plaatse als bij dagvaarding bedoeld, niet 
wordt gevorderd. Nog afgezien van de be
schouwing, welke ik aan de bespreking van 
het voorgestelde cassatiemiddel vooraf deed 
gaan, zoude ik derhalve meenen, dat gerequi
reerde terecht van alle rechtsvervolging te 
dezer zake is ontslagen, zoodat ik concludeer 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
"Schending of verkeerde toepassing van 

art. 5 der Jachtwet, juncto 352 Sv."; 
0. dat bij het bevestigde vonnis, in over

eenstemming met de dagvaarding ten laste 
van gerequireerde bewezen is verklaard, dat 
hij op 16 September 1926 des namiddags om
streeks 2½ uur in de Waddemee tusschen het 
eiland Ameland en de kust van Friesland ter 
hoogte van het Noorderleegsbuitenveld, zijnde 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, heeft 
gejaagd door uit een jachtgeweer een schot te 
lossen op aldaar vliegende pluvieren, zonder 
voorzien te zijn van de vereischte jachtacte ; 

dat de gerequireerde evenwel van alle rechts
vervolging is ontslagen op grond, dat de wet 
van 13 Juni 1857 S. 87, tot regeling der Jagt en 
Visscherij, regelde het jagen op eigen grond 
of water en op grond of water van anderen 
en alzoo op gronden en wateren die of aan 
natuurlijke, of aan rechtspersonen toebehoor
den ; dat dan ook het jagen zonder jachtacte 
op de Waddenzee, die civielrechtelijk aan 
niemand toebehoort, volgens voormelde wet 
niet strafbaar was, en dit jagen op de Wad
denzee ook na de inwerkingtreding der Jacht
wet 1923, is toegelaten, daar deze wet geen 
bepaling bevat waaruit moet worden opge
maakt, dat het jagen zonder jachtacte op 
wateren als de Waddenzee st.rafbaar is ; 

0. dat ter toelichting van het tegen deze 
beslissing gericht middel van cas;;at,ie iR aan
gevoerd. dat uit de bepaling van art. 5 der 
Jachtwet 1923, luidende : ,,Hij die jaagt moet 
voorzien zijn van een jachtacte", ,ólgt dat 
overal waar men dus het bedrijf genoemd in 
art . 2 der Jachtwet uitoefent binnen het Rijk 
in Europa, men een dergelijke acte niet ont
beren kan, derhalve ook niet wanneer zulks 
geschiedt ter plaatse als in de dagvaarding 
gemeld; 

0. te dien aanzien : 
dat blijkens art. 1 der wet van 13 Juni 1857 

S. 87, tot regeling der Jagt en Visscherij, het 
voorschrift omtrent het voorzien zijn van 
een acte, verbonden was aan het bejagen of 
bevisschen van eigen grond of water, of van 
gronden of wateren van anderen waarop men 
jachtrecht heeft of waarin men tot visschen 
gerechtigd is, terwijl art. 2 dier wet bepaalde, 
dat men voor het beja~en of bevisschen van 
eens anders grond of Jagt - of vischwater 
bij vergunning, _huur of pacht, . daarenbov~.n 
voorzien moet z1Jn van een schrifteliJk bew1Js 
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van den eigenaar of rechthebbende - bepalende 
voorts het derde lid van dit artikel, dat t en 
aanzien van de gronden en wateren vermeld 
in de artt. 577 en 579 B. W., de Staat als 
r echthebbende wordt beschouwd; 

dat uit deze a rtikelen reeds volgt dat het 
bezit van eene acte alleen vereischt werd voor 
- wat de jacht bet,reft - het bejagen van 
gronden en wateren welke burgerrechtelijk in 
eigendom toebehooren aan natuurlijke of 
rechtspersonen ; 

dat dit bevestiging vindt in de geschiedenis 
<lcr tot st<tndkoming van d P,ze wet,, waaruit 
blijkt dat rle Wetgever bij de regeling tot 
punt van uitgang nam het recht van eigendom, 
gAlijk dit met O'!)zicht tov de j ,i,cht en vis
scherij in art . 641 B. W. is erkenrl , en voorts 
om de bepa lingen der wet, aan het doel, te 
weten krachtdadige bescherming van het uit 
dien eigendom gevormde jachtveld, t e doen 
beantwoorden 

dat dit st elsel trouwens reeds aan de daA.r
aan voorafgaande wet van 6 Maart 1852 S. 67, 
regelende de J agt en Visscherij, ten grond lag 
h ad g strekt en mede uitdrukking had gevon
den in de art t. 1 en 2 dier wet, welke bepa
lingen bevat ten van dezelfde strekking als ge
noemde artikelen der wet van 1857 ; 

dat hieruit moet worden afgeleid, dat noch 
de wet van 1852, noch die van 1857, hare wer
king uitstrekte over het gebied der zee, t en 
.aanzien waarvan eigendomsrecht in burger
r echtelij ken zin niet wordt uitgeoefend ; 

dat dit ook nog uitkomt in het antwoord 
door de R egeering bij de openbare behande
ling der wet van 1857 in de Tweede K amer 
dor Stat en-Generaal, gegeven op eene vraag 
van het kamerlid Wijbenga : ,,of het schieten 
van wild op zee (hier werd gedoeld op de 
Zuiderzee) geoorloofd zou zijn zonder dat men 
van een jachtact e is voorzien" , waarop de 
R egeerin"' t e kennen gaf, dat de bedoeling niet 
k an zijn h et schieten van waterwild op zee t e 
verbieden vermits de zee aan niemand toe
behoort en het nemen van eenigen maatregel 
tot verzekering van den eigendom, daar dus 
niet te pas komt ; 

da, bovendien herhaaldelij k bij deze beraad
sfag111gen onder andere bij die over art. 13, 
èn van de zijde van de K amer èn door de 
R cgeering werd uitgegaan van het standpunt 
dat deze wet, naar haar samenstel en hare 
bepalingen op de buitenwateren niet van 
t oepassing is ; 

dat nu, wat betreft de J achtwet 1923, wèl 
het voorschrift van art. 5, dat hij die jaagt 
moet voorzien zijn van een jachtacte, in alge
mcenen zin wordt gegeven zonder dat daarbij 
wordt aangegeven dat die regeling betrekking 
heeft op het bejagen van eigen of eens anders 
irrond , doch dat niet alleen de geschiedenis 
der totstandkoming van deze wet op niet s 
wij st, waaruit zou kunnen worden afgeleid, 
dat de wetgever het st elsel der wet heeft 
willen veranderen en een ruimer jachtgebied 
in zijne regeling heeft willen bet rekken, dan 
in de vorige wetten was geschied., maar ook de 
artt. 3 en 4 doen zien dat in deze wet , het 
nemen van ma~tregelen met betrekking tot 
het bejagen op eigen of eens anders grond, 

.aL~ uitgangspunt van hare voorschriften heeft 
_gediend; 
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dat uit een en ander volgt, dat bij het be
vestigd vonnis, het zonder voorzien te zijn 
van een jachtakte jagen op de Waddenzee -
aangenomen al, dat in de dagvaarding met 
,,pluvieren" zijn bedoeld de in art. 2 der Jacht
wet genoemde "goudplevieren" , daar anders 
van "jaO'en" geen sprake zou zijn - t erecht 
volgens 

0

de Jachtwet 1923 niet strafbaar is 
geoordeeld, zoodat het middel is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 Ji1.n i 1927. BES'UIT, houdende bepalingen 
omt ren t het afgeven van geleibiljet ten tot 
dekking van den uitslag, het vervoer en den 
inslag van hr,indspiritus. S. 183. 

WcJ WILHE LMINA, E N Z. 
Op de vocrdracht van Onzen Minister van 

Financii'n van 18 Mei 1927, n°. 175, Accijnzen ; 
Gezien a rt ikel 1 van de wet van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. fil ), de wet van 7 December 1896 
(Staat.sbl.ad n°. 212) en Onze gewijzigde besluiten 
van 18 F Pbruar i 1905 (Staatsblad n°. 7S) en 
30 November 1908 (Staatsblad n°. 346): 

Den R a d van State gehoord (advies van 
7 J uni 1927, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1927, n°. 51, 
Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalt'Il : 

E enig artikel. 
Tusschen de art ikelen 36 en 37 van Ons 

besluit van 30 November 1908 (S taatsblad n°. 
346), laatstelijk gewijzigd bij dat van 30 De
cember 1924 (S taatsblcul n°. 614) wordt een 
artilrnl 36bis ingevoegd, luidende als volgt, : 

De inspecteurs der accijnzen k unnen, ieder 
voor zooveel zijn inspectie oetreft, aa o hande
laren in brandspirit us, op hun verzoek tot 
wederopzeggens vergunnen, tot dekking van 
de, uitrh,g, het vervoer en den inslag van 
brandspir it us, die door hen in hoeveelheden 
grooter dan 5 litPr wordt afgeleverd, zelf 
geleibiljeLten af t e geven, indien de braod
spiritu. is geborgen in metalen bussen of fusten 
met een inhoud van ten hoogste 20 liter. 

De bepa,lin~en van ,irtikel 3, lid 2 tot en met 
10, en a rtikel 4 van Ons gewijzigd be~luit van 
18 Februa ri 1905 (Staatsblad n°. 78) vinden 
t en deze overeenkomstige toepassing. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van d it besluit, hetwelk in het 
S taatshlad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 2lsten J uni 1927. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 30 J imi 1927.) 

21 Jiini 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den R aad der gemeente 
Krommenie van 27 Juli 1926 t ot verhaal 
van pensioensbijdragen krachtens artikel 
137 der Pensioenwet 1922 (S taatsblad 
n°. 240) benevens van het betrekkelijk 
goedkeuringsbesluit van Geel . Staten van 
Noordholl.and van 25 Augustus 1926, n°. 88. 
s. 184. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 29 Maart 1927, n°. 96, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten; en van 8 April 
1927, n°. 2565,Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat volgens het besluit van 
den Raad der gemeente Krommenie van 27 Juli 
1926 van al hetgeen die gemeente als bijdrage 
voor inkoop voor pensioen krachtens artikel 135 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) ver
schuldigd is of zal worden de helft op den 
betrokken ambtenaar zal worden verhaald; 

Overwegende, dat voormeld besluit door 
Ged. Staten van Noordholland bij besluit van 
25 Augustus 1926, n°. 88, is goedgekeurd; 

dat Ged. Staten daarbij geleid werden door de 
gedachte, dat, nu door den Raad van genoemde 
gemeente vóór l Juli HJ25 geen beslissing 
strekkende tot verhaal van bijdragen a ls bedoeld 
in artikel 135 der Pensioenwet is genomen. 
artikel LXXXVIII van de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216). dat immers slechts op de 
vóór 1 Juli 1925 genomen beslis ingen betrek
king heeft, niet van toepassing is ; 

Overwegende, dat een dergelijke opvatting 
in~aat tegen de strekking der laatstgenoemde 
wet; 

dat zulks l:-lijkt uit het verband. hetwelk 
bestaat t usschen de artikelen LXXXVIII en i 
LXII dier wet ; 

dat immers de intrekkin15 van de in laatst
genoemd artikel bedoelde verklaring kon ge
schieden vóór 1 Juli 1926 ; 

dat deze termijn is gekozen, opdat de betrok
kenen, a lvorens omtrent de intrekking dier 
verklaring te beslissen, gelegenheid zouden 
hebben af te wachten, welke bepalingen de 
bevoegde organen te hunnen opzichte vóór 
1 September 1925 zouden tref{en; 

dat de termijnstelling in genoemd a rtikel 
LXII derhalve in vele gevallen, en zeer zeker 
in casu, zonder zin zoude zijn, indien ook na 
1 September 1925 in den terzake van het verhaal 
bestaanden toestand nog verandering zou 
kunnen intreden ; 

Overwegende, dat overigens het door den 
R aad der gt>meente Krommenie en door Ged. 
Staten van Noordholland ingenomen standpunt 
tot voor vele lichamen onbillijke en onlogische 
gevolgen zoude leiden ; 

dat immers lichamen, die reeds vroeger een 
beslissing tot verhaal van inkoopsommen na
men, in ongunstiger toestand zouden verkeeren, 
dan de lichamen, die nog geen be lissing te dezen 
aanzien hadden genomen, in zooverre dezen 
niet, en genen wèl aan den datum van 1 Sep
tember 1925 zouden gebonden zijn ; 

Overwegel\de, dat blijkens de stukken de 
Raad der gemeente Krommenie vóór 1 Juli 1925 
geen beslissing nopens het verhaal krachtens 
artikel 137 der Pensioenwet heeft genomen ; 

dat dit niet verhalen moet worden aaniremerkt 
als eene beslissing in artikel LXXXVIII der 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) be
doeld; 

dat wijziging van deze beslissing krachtens 
laatstgenoemde wetsbepaling vóór 1 September 
1925 had behooren te geschieden ; 

dat, nu zulks eerst op 27 Juli 1926 is geschied, 
voormeld besluit van den Raad der gemeente 
Krommenie en het betrekkelijk goedkeurings-

besluit van Ged. Staten van Noordlwlland zijn 
genomen in strijd met artikel LXXXVIII van 
de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216); 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet, 
artikel 166 der Provinciale Wet en op artikel 
LXXXVIII der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
no. 216); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1927, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Financ iën en Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 2 Juni 1927, n°. 22, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten; en van 16 Juni 
1927, n°. 4456, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente

Krommenie van 27 Juli 1926 benevens voor
meld besluit van Ged. Staten van NoordhoUand 
van 25 Au~ustus 1926, n°. 88, te vernietigen_ 
wegens striJd met de wet. 

Onze :Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staau
blad geplaatst en waarvan afschrift aan den 
Raad van State zal worden gezonden. 

H et Loo, den 2lsten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
De l,J inister van Binne-nlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 
(Uitgeg. 11 Juli 1927.) 

22 Juni 1927. BESLUIT tot wijziging van het. 
besluit vau 7 Mei 1924 (Btaatsblad n°. 232). 
houdende nadere bepalingen omtrent den 
in-, uit- en doorvoer van goederen per post __ 
s. 185. 

\ V IJ W LLHELi\HN A, ENZ. 
Oµ de voordracht van Onze Ministers van 

Fin;tiwiën en van Waterstaat van 25 Mei 1927, 
n°. lfiO, Afdeeling Invoerrechten, en van 27 
]\[pj 1927, n°. 8, Afdeeling Posterij en en Tele
grafie; 

(:ezien art ikel 26 dAr Tariefwet 1924 (Staats
blnd n°. 568) de wet van 27 December 1926 
(Stnatsblad n°. 414) tot afschaffing van de 
Spe<'lkaartf'nhela~ting. de wet van 27 Decem
ber 1926 (St,ml-8blad n°. 4l 5)tot wijziging der 
wet van 18 8cpteruher 1852 (Stnatsblad n°. 178) 
omtrent den waarborg en de belasting der 
go 11 ,Len en zilveren werken, alsmede Ons be
slui t van ~8 September 192/i (Staatsbl.:id n°. 401), 
ontln meer l,epalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 28 Augustus 1924 
t,e Stockhol,n gesloten Algemeen Postverdrag 
fin vn.n de op denzelfden datum mede aldaar 
ges loten ovi-,·eenkomsten betreffende postpak
kt>t ten ef\ liel refîendt> de brieven en di, doosjes . 
met aangegpven waarde ; 

0. dn.t het wen,cbelijk is, Ons besluit van 
7 ~fei 1924 (Staals/Jlud n°. 232), houdende na
rlt>re ht>palingt>n omtrent rl.en in-, uit- en door
vofl'r VH,1t goederen per post,, te herzien ; 

Ui-•ir,n ar . ikel 1 der wet va.n 4 April 1870 
(St,wt~!,laA n°. fil }, alsmerl" artikel 1 der "et 
v,,>1 28 DePember 1879 (Stnat8bla.rl n°. 2fi0) en 
dt> wt>t. van 7 D<>cem ber 1896 (Sta.:Ltdbkzd 
no. 212); 

Den Rn:id van Stata ~ehoord (advies van 
14 Juni 1927, n°. 21): 
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Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde J\'linisters van 16 ,Tuni 1927, n°. 103, 
Afdeelini,, Invonree.hten, en van 17 Juni 1927, 
n°. 15, Afdeoling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonrlen en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. In Ons be81uit v,i,n 7 ll'l.ei 1924 
(Stantsblad n°. 232) worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

A. Het derrie lid van artikel 9 wordt gele
zen : 

Voor goederen naar het netto-gP.wicbt be
last, wordt voor de bC'rekeninp- van de belasting 
steeds dat gewicht in do aangifte opgegeven. 

B. Artikel 11' wordt gelezen : 
Bct ter stempeling overhrengen van gouden 

en zilveren werken naa.r de daar toe best,emde 
kantoren kan, voor zoover het rloor de post 
geschkdt, plaats hebben zonder douanever
zegeling of -bewaldng en zonder volgbrief. 
Bij c!e aanbierling t e. stempeling word1 dan 
flf'n inventa.ris, (Lls bedoeld is bij (Lrtikf-1 70 der 
Wa11-rhorgwet 1927 ( Staatsblad n°. 48), in twee
voud overgelegd. 

C. Artikel ' 1.,, wordt gelezen : 
Bij invoer per briefpost va,n brieven, welke 

blijkens een daarop ingevolge interna•ionale 
regPlen aangebrach,, etiket aan belasting 
onderworpen goederen bevatten, en van doos
jes met aangegeven "aarde brengt de post 
deze, indien zij :i,an een adres hier te lande zijn 
gt1richt, onverwij ld over n11,ar ePn der berg
plaatsen, bedoeld bij artikel 5, ·waarna zij 
verder voor do toepassing van dit besluit met 
pakketten worden gelijkgesteld. 

:Bij de doosjes met ,J.'tngegeven waard<' wordt 
ten minste eén douaneverklarin11: ge·,ordnd, 
ingericht volgens de voor het internationaal 
verkeer van deze doosjes geldende regelen. 

Voor de bovenbedoelde brieven is geen dou
aneverklaring noodig, indien het daarop aange
brachte etiket de soort, het gewicht en de waar
de der goederen vermeldt. Dit etiket vervangt 
alsdan de douan<"verklaring, met dien ver
stande, dat het niet wordt overgelegd bij de 
aangifte, bedoeld bij artikel 9. 

D. Artikel 15 woFdt gelezfü : 
Bij uitvoer van P.akketten, doosjes en brie

ven wordt de aangifte, bedoeld bij artikel 143 
der voormelde Algemeene Wet, niet gevorderd. 

De afteekening voor uitvoer en de intrekking 
van bij pakke~ten en doosjes behoorende docu
menten kunnen in plaats van door ambtenaren 
der invoerrechten geschieden door den post
ambtenaar, die de pakketten en doosjes in 
gesloten zendingen voor het buitenland op
neemt. Bij ten uitvoer bestemde brieven mogen 
zoodani1rn document en niet. aanwezig zijn. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1927. 

Onze ]\'[inisters van Financiën en van Water
staat zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. · 

Het Loo, den 22sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaal, H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 27 Jun i 1927). 

22 Juni 1927. BESLUIT tot gedeeltelijke ver· 
nietiging van .het besluit van den Raad 
der gemeente Zwolle, d.d. 1 Maart 1926, 
waarbij de bouwverordening voor die 
gemeente is gewijzigd. S. 186. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 11 April 1927, 
n°. 2117 M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid, 
en van 27 April 1927, n°. 2967, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende het besluit 
van den Raad der gemeente Zwolle, d .d . 1 Maart 
1926, tot wijziging van de bouwverordening 
voor die gemeente ; 

Overwegende, daL bij vorenbedoeld besluit 
in de bouwverordening is opgenomen een nieuw 
artiliel 13, luidende: ,,Van een bestaanden of 
aan te leggen openbaren weg zichtbare gevels 
en daken worden niet gesteld of gewijzigd dan 
overeenkomstig door Burgemeester en Wet
houders goedgekeurde teekeningen"; 

dat aan dit nieuwe artikel, voorzoover het 
gevels en daken van woonhuizen betreft, de, 
volgens artikel 7 der Woningwet noodige, goed
keuring is onthouden - door Ged. Staten, wier 
daartoe strekkende beslis~ing bij Ons besluit 
van 11 Februari 1927, n°. 17, is gehandhaafd
maar dat die bepaling, voorzoover zij geldt 
voor andere gebouwen dan woonhuizen, niet 
aan goed keurmg van hooger gezag is onder
worpen, dus zonder die goedkeuring van kracht 
is ; 

Overwegende, dat, krachtens artikel 135 der 
Gemeentewet, de Gemeenteraad bevoegd is ten 
aanzien van. gebouwen, die niet woningen zijn, 
voorschriften te geven ; 

dat artikel 6 der Woningwet onder meer in
houdt, dat, voorzoover eene verordening met 
betrekking tot gebouwen hen daartoe uitdruk
kelijk bevoegd verklaart, Burgemeester en 
Wethouders nadere eischen kunnen stellen ten 
opzichte van in die verordening bepaaldelijk 
aangewezen punten ; 

dat het nieuwe artikel 13 der bouwverorde
ning voor Zwolle geen norm of voorschrift 
inhoudt, inaar het stellen daarvan overlaat 
aan Burgemeester en Wethouders en van het 
stellen van nadere eischen door Burgemeester 
en Wethoudr,rs op in die verordening bepaal
delijk aangewezen punten geen sprake is ; 

dat dit in strijd is met artikel 135 der Ge
meentewet en artikel 6 der Woningwet; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
17 Mei 1927, n°. 32; 

Gelet op artilrnl 153 der Gemeentewet; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Arbeid, H andel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw va.n 27 
Mei 1927, n°. 3725 M 'P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid, en van 17 Juni 1927, n°. 4273, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur : 

H ebben gor,dgevonden en verstaan : 
het bij vorenbedoeld besluit van den Raad 

der gemeente Zwolle, d.d. 1 Maart 1926 in de 
bouwverordening voor die gemeente opgenomen 
nieuwe artikel 13, voor zooveel het betreft 
andere gebouwen dan woningen, 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 

25"' 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 1 
den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten Juni 1927. 
WILHELM! JA. 

De ~Minister van Arbeid, Handel en JINiverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De .Minister van Binnenlawlst:/ze Zaken 

en Lan1ho11w, 
.J. B. K.rn. 
, Uitge,; . 11 J,,li I9n.) 

22 Juni 1927. BESCIDKKING VAN D3:N HO0GEN 
RAAD. 

Zakelfjke Bedrijfsbelasting der gemeente Utrecht. 
Ten onrechte is eene N. V. die een brood

fabriek exploiteert in de zakelijke bedrijfs
belasting aangeslagen voor de echtgenooten 
van de in haar dienst zijnde winkelhouders
broodbezorgers. Immers zijn deze echtge
nooten niet werkzaam in het bedrijf der 
vennootschap, daar zij niet bij hare onder
neming krachtens door haar verstrekte op
dracht en binnen het bedrijfsdoel vallenden 
arbeid verrichten. 

Dd Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Chef der Afdeeling "Belastingen" der gemeente
secretarie te Utrecht, vertegenwoordigende die 
gemeente. tegen de uitspraak van den Raad 
vim Beroep voor de Directe Belastingen aldaar, 
van 9 Nov. 1926, in zake den aanslag van de 
N . V. X. te IJ. , in de zakelijke bedrijfsbelasting 
dier gemeente over 1924; 

Gehoord de raadslieden van partijen ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

Gezien de stukken ; 
0. dat belanghebbende is aangeslagen in de 

zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente Utrecht 
over 1924, voor een zeker aantal personen, 
waaronder begrepen de echtgenooten van de 
winkelhouders; dat belanghebbende tegen dit 
laatste bezwaar heeft gemaakt, doch de Chef 
der Afdeeling "Belastingen" op het bezwaar
schrift afwijzend heeft beschi.b.-t ; 

dat op het daartegen gericht beroep de Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen deze 
uitspraak heeft vernietigd, met beslissing, dat 
de aanslag dusdanig zal worden geregeld dat 
daarbij geen rekening zal worden gehouden met 
de 29 echtgenooten der wagenloopers tevens 
winkelhouders, zulks op de volgende gronden : 

,,dat door reclamante ter zitting is medege
deeld, dat de bedoelde winkelhouders tot op 
zekere hoogte eene zelfstandige positie innemen ; 
dat reclamante deze winkelhouders als hare 
uitsluitende klanten beschouwt, die op hun 
beurt de artikelen, die zij van haar koopen, 
verkoopen aan de afnemers ; dat deze winkel
houders dan ook geheel vrij zijn in de wijze van 
verkoop, mits zij maar zorgen voor een behoor
lijken omzet; dat hun verdienste bestaat in 
provisie van het verkochte en zij dus groot be
lang hebben bij den verkoop; dat deze personen 
ook geheel vrij zijn in de wijze, waarop zij willen 
voorzien in de bij de uitoefening van hun zaak 
noodige hulpkrachten ; dat die hulpkrachten 
dan ook in geen enkel verband met reclamante 
staan ; dat meestal de winkelhouders zich door 

hunne echtgenooten doen bijstaan, speciaal 
voor het toezicht op de winkels, wanneer zij 
het brood rondbrengen, doch het evenzeer voor
komt, dat zij daartoe andere personen gebruiken ; 
dat er ook door reclamante geen speciaal toe
zicht in de ,vinkels wordt voorgeschreven en 
reclamante er zelfs geen bezwaar in zou zien, 
als deze tijdelijk sloten, mits zij maar zorgen 
voor een behoorlijk debiet ; dat zij ook geen 
winkeljassen voor die echtgenooten verschaft; 
dat de mannen, als zij vacantie nemen, een ver
goeding ontvangen voor het nemen van een 
plaatsvervanger ; dat de Raad op grond van 
deze feiten van oordeel is, dat bedoelde echt
genooten - waaromtrent niet is bestreden, dat 
zij niet in loondienst van reclamante zijn -
evenmin geacht moeten worden in haar bedrijf 
werkzaam te zijn, zoodat reclamante ten on
rechte voor deze echtgenooten in deze belas
ting werd betrokken" ; 

0. dat tegen deze beslissing met de volgende 
middelen wordt opgekomen : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art . 16 der wet vzn 19 Dec. 1914 (Staatsblad 
n°. 564), zooals die wet is gewijzigd bij die van 
23 Maart 1918 (Staatsblad n°. 172), omdat de 
beslissing waartegen beroep niet met redenen 
omkleed is, doch slechts vermeldt hetgeen door 
de reclamante ter zitting feitelijk is medege
deeld, zonder met een enkel woord daaromtrent 
eenige beslissing te geven of aan te geven wat 
volgens den Raad feitelijk vaststaat; 

II. Subsidiair, voor het geval de Hooge Rad 
van oordeel mocht zijn, dat aan het voorschrift 
van art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 (Staats
blad n°. 564) wel is voldaan en dat de mede
deelingen van reclamante door den Raad als 
vaststaande feiten zijn aangenomen: 

Schending of verkeerde toepassinu van art . 4 
der Heffingsverordening bedrijfsbclasting der 
gemeente Utrecht, in verband met de artt. 240, 
sub c, en 242e der Gemeentewet, omdat de Raad 
van Beroep, op grond van de mededeeling door 
reclamante van de in de beslissing vermelde 
feiten, heeft aangenomen, dat de vrouwen van 
de winkelhouders niet geacht moeten worden 
in het bedrijf van reclamante werkzaam te zijn, 
ten onrechte, omdat uit die feiten, niet nood
wendig voortvloeit, dat de echtgenooten van 
de bedoelde winkelhouders niet zijn arbeiders 
in den zin dezer verordening ; 

0 . dat het eerste milde! niet tot cassatie kan 
leiden, omdat de Raad zijn oordeel grondende 
op "deze feiten" kennelijk de feiten, in de mede
deeling van belanghebbende vervat, als vast
staande heeft aangenomen ; 

0. dat ook het tweede middel eveneens on
gegrond is; 

dat immers, daargelaten, dat de aan het slot 
van het middel bedoelde eisch nergens steun 
vindt. de Raad uit de vaststaande feiten zeer 
zeker kon afleiden, dat bedoelde vrouwen, die 
niet in loondienst van belanghebbende zijn, 
niet werkzaam zijn in haar bedrijf, immers niet 
bij hare onderneming krachtens door deze ver
strekte opdracht den binnen haar bedrijfsdoel 
vallenden arbeid verrichten ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 
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22 Juni 1927. BESCHIKKING VAN DEN HooGEN 
RAAD. 

Verordening tot betaling van eene retributie 
voor het gebruik of genot van openbare gemeente
werlcen enz. te TVaddinxveen. 

Volgens de Verordening der gemeente 
Waddinxveen van 15 April 1921, ten deze 
in overeenstemming met het bepaalde bij 
art . 238 der Gemeentewet, kan eene retri
butie alleen geheven worden voor het recht
matig gebruik of genot van gemeente
werken, evenals bij het gebruik of genot 
van gemeentelijke diensten de medewer
king der gemeente onmisbare voorwaarde is. 

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

Burgemeester van Waddinxveen, als die ge
meente in rechten vertegenwoordigende, wonen
de te Waddinxveen, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen II, te Rotterdam, betreffende den aan
slag van A., te Waddinxveen, tot betaling van 
retributie krachtens de verordening dier ge
meente op de heffing van rechten voor het ge
bruik of genot van openbare gemeentewerken, 
bezittingen of inrichtingen of voor of door het 
gemeentebestuur van Waddinxveen verstrekte 
diensten; 

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 het geding zal worden verwezen naar den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
II, te Rotterdam, t er verdere behandeling en 
beslissing van de zaak, met inachtneming van 
het door den Hoogen Raad te wijzen arrest ; 

0 . dat belanghebbende uit kracht van voor
noemde verordening is aangeslagen wegens het 
hebben van 133 met er rails over den openbaren 
weg voor f 66, wegens het hebben van een 
helling over den openbaren weg voor f 25, 
wegens het hebben van een hijschkraan op den 
openbaren weg voor f 20, in het geheel voor 
f 111; 

dat na bezwaarschrift van belanghebbende 
de Raad der gemeente den aanslag heeft ge
handhaafd en belanghebbende vervolgens bij 
den Raad van Beroep in beroep is gekomen, 
betoogende, dat zij niet had behooren te zijn 
aangeslagen, subsidiair, dat de verschuldigdheid 
tot betaling van retributie beperkt moet blijven 
tot het gedeelte der rails dat gelegen is in het 
deel van belanghebbende's eigendom, volgens 
den openbaren legger tot openbaren weg ver
klaard, zijnde een breedte van 1 à 2 Meter ; 

dat het standpunt van den belanghebbende 
door den Burgemeester is bestreden ; 

0. dat in de genoemde verordening, voor 
zooveel thans van belang, de volgende bepalin
gen voorkomen : 

Art. 1. Ten behoeve der gemeente worden 
rechten geheven voor het gebruik of genot van 
openbare gemeentewerken, bezittingen of in
richtingen of van door of van wege het gemeen
tebestuur verstrekte diensten. 

Art. 2. Het is niet geoorloofd gebruik te 
maken of genot te hebben van deze werken, 
bezittingen of inrichtingen of van door of van 
wege het gemeentebestuur verstrekte diensten, 
dan na verkregen vergunning en onder opvol-

ging <ler voorwaarden aan dio vergunning ver 
bonden. 

Art. 3. Alle verzoeken om vergunning worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, alle 
betalingen geschieden vooruit voor den geheelen 
tijd der vergunning. 

Bij weigering der vergunning kan de reques
trant zich met zijn verzoek tot den gemeente
raad wenden. 

Art. 5. De gunstige beschikkingen op de ge
dane verzoeken vermelden : 

a. de bijzondere voorwaarden waarop het 
gebruik wordt toegestaan ; 

b. het bedrag der verschuldigde rechten; 
c. den duur van hot gebruik of de bepaling 

dat de vergunning tot wederopzegging is ver
leend. 

Burgemeester en W ethouders kunnen in het 
openbaar belang het gebruik ten allen tijde doen 
ophouden. 

Zû geven daarvan aan de belanghebbenden 
schriftelijk kennis, aan wie daarna de betaalde 
rechten in verhouding tot den verminderden 
tijd worden t eruggegeven. 

Indien de belanghebbenden het gebruik vóór 
het verstrijken van den termijn willen doen 
eindigen, heeft geene teruggaaf plaats. 

Die het gebruik langer dan den bepaalden 
tijd wensoht te behouden, moet vóór het ver
strijken van den in de beschikking vermeld~ 
tijd opnieuw vergunning vragen ; 

0. dat de Raad van Beroep ter zake heett 
overwogE-n : 

"dat de heffing van rechten, die hier gedaan 
is, alleen steun kan vinden in de verordening 
van de gemeente Waddinxveen op de heffing 
van rechten voor het gebruik of genot van open
bare gemeentewerken, bezittingen of inrich
tingen of voor door of van wege het gemeente
bestuur van Waddinxveen verstrekte diensten, 
vastgesteld door den Raad dier gemeente den 
15en April 1921 ; 

dat die verordening niet anders is t e verstaan, 
blijkende dit speciaal uit de artt. 2, 3 en 5, dan 
dat het verschuldigd zijn van bedoelde rechten 
en mitsdien ook het recht tot heffing afhankelijk 
is gesteld van eene vooraf van Burgemeester 
en Wethouders en in geval van weigering door 
Burgemeester en Wethouders van den gemeen
teraad verkregen vergunning, waarbij het bes 
drag der verschuldigde rechten is vermeld ; 

dat zoodanige vergunning aan den appellant 
niet is verleend, gelijk aan den Raad van Be
roep gebleken is uit door het gemeentebestuur 
van Waddinxveen verstrekte inlichtingen; 

dat hieruit volgt, dat de van appellant ge
heven rechten geen steun vinden in meerge
melde verordening en de aanslag waartegen 
beroep derhalve moet worden vernietigd" ; 

dat tegen deze uitspraak door den Burge
meester van Waddinxveen, als die gemeente in 
rechte vertegenwoordigende, als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

"Schending, immers verkeerde toepassing van 
art . 1, in verband met art. 7 van de Verorde
ning op de heffing van rechten voor het gebruik 
of genot van openbare gemeentewerken, be
zittingen of inrichtingen en voor door of van 
wege het gemeentebestuur verstrekte diensten 
(vastgesteld 15 April 1921), doordien in de be
streden uitspraak de bevoegdheid tot heffing 
van de betrekkelijke retributie afhankelijk 
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wordt gesteld van eene vooraf door Burcre
n:eester en Wethouders - in geval van weige
rmg van Burgemeester en \,Vethouders, door 
den g_emeenteraad - te geven vergunning, 
waarb1J het bedrag der verschuldigde rechten 
is vermeld" ; 

dat belanghebbende bij vertoogschrift heeft 
beweerd, dat het beroep in cassatie niet-ont
vankelijk zou zijn, omdat het beroep niet door 
den Burgemeester, maar door den Burgemeester 
als de gemeente in rechten vertegenwoordigende 
is ingesteld ; 

dat echter de Burgemeester in het geding voor 
de gemeente optreedt en art . 265b der Gemeente
wet de toevoeging in het beroepschrift tot 
cassatie, dat de Burgemeester ter zake de ge
meente in rechte vertegenwoordigt, geenszins 
verbiedt ; 

0. omtrent het middel zelf: 
dat tot toelichting daarvan is beweerd, dat 

uit de verordening alleen blijkt, dat het gebruik
maken van openbare werken zonder vergunning 
onrechtmatig is, maar geenszins, dat een on
rechtmatig gebruik niet evenzeer als een recht
matig gebruik tot betaling der heffing zou ver
plichten; 

dat deze bewering op een onjuisten gedach
tengang berust ; 

dat krachtens art. 238 der Gemeentewet voor 
plaatselijke belastingen worden gehoiuden de 
aldaar genoemde loonen en gelden voor het ge
bruik of genot van voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewerken, bezittingen en in
richtingen en dat van door of van wege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten ; 

dat deze bepaling krachtens haar doel en 
strekking de vergoeding regelt voor het recht
matig, door de gemeente goedgekeurd gebruik 
of genot van gemeentewerken, gelijk ook bij 
het gebruik of genot van gemeentelijke diensten 
de medewerking der gemeente onmisbare voor
waarde is; 

dat dus vergoeding wegens onrechtmatig 
gebruik of genot van gemeentewerken niet in 
het artikel is geregeld en niet voor plaatselijke 
belasting wordt gehouden en dan ook het ge
ding, geregeld in art. 265b der Gemeentewet, 
niet geldt voor vorderingen tot vergoeding ter 
zake van onrechtmatige handelingen en toe
standen a ls evenbedoeld ; 

dat mitsdien de onderhavige gemeente-ver
ordening, wil zij verbindend en niet met de wet 
in strijd zijn, alleen het rechtmatig gebruik of 
genot van gemeentewerken kan Tegelen en zij 
zulks dan ook doet, daar, gel ijk de Raad van 
Beroep terecht aanneemt, uit het samenstel 
harer bepalingen niets anders is af t e leiden dan 
dat voor de verschuldigdheid der heffing eene 
voorafgegane, op verzoek verkregen vergunning 
'van de betrokken gemeenteorganen noodzake
lijk vereischt is ; 

0. dat derhalve het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (B.) 

23 Juni 1927. WET, houdende wijziging van 
de Ze~elwet 1917 en van de Wet op de 
Kansetarijrechten. S. 187. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927, n°. 302 1-5. 
Hand. id. 1926/1927 bladz. 2075- 2077. 
Hand. 1 • Karner 1926/1927, bladz. 853, 

860-862. 

W1.r WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is de kosten der Nederland
scbe buitenlandsche paspoorten te verlagen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ; 
Art. 1. In het, opschrift van hoofdstuk IV 

der Zegelwet 1917, laatstelijk gewijzigd bij de 
Wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
vervallen het woord "paspoorten" en de daarop 
volgende komma. 

De eerste twee alinca·s van artikel 41, als
mede de eerste alinea, sub 1°., en de uitdrukking 
"1 °." in de tweede alinea van artikel 42 dier wet 
vervallen. 

In de eerste alinea van artikel 42, sub 3°., 
worden de woorden "vierde lid" vervang!)n 
door: ,,derde lid" . 

Het slot van artikel 42. luidende : ,, , voor 
zoover bet.reft de onder 2°. en 3°. genoemde 
stukken, van het onvermogen daarop melding 
is gemaakt", wordt vervangen door: ,,van het 
onvermogen op de stukken melding is ge
maakt". 

2. Uit de tweede al inea van artikel 43 der 
in artikel l hiervoren genoemde Wet vervallen 
de woorden: ,,van de buitenlandsche pas
poorten en". 

3. Artikel 17, sub (16) en (18), der wet op 
de Kanselarijre0bten van 17 Juui 1918 (Staats
blad n°. 3ï6), laatstelijk gewjjzigd bij de Wet 
van 6 Februari 1922 ( "taatsblad n°· 52), wordt 
gelezen a l volgt : 

(16) Voor een paspoort f 1.-; f 1.- ; f 1.- ; 
f 1.-; f 1.-; 

(18) Voor liet verlengen van een paspoort 
f l.-; f 1.-; f 1.-; f 1.- ; f 1.-. 

4. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons vast te stellen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. : 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 23sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BL0KLAND. 

De Minister van Financien. DE GEER. 
(Uitge(J . 24 Juni 1927). 

23 Juni 1927. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
der Koninklijke besluiten van den 26sten 
Mei 1922 (Staatsblad n°. 393) en den 24sten 
De~ember 1923 (Staatsblad n°. 556) nopens 
de afgifte en de verlenging van paspoorten. 
s. 188. 

W1.r WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Buitenlandsche Zaken, d .d. 
4 November 1926, n°. 175, afd. G. Tb. en van 
6 September 1926, n°. 2151c'5, afdeelingen 
Juridische Zaken en Volkenbond Zaken; 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 der wet 
van 9 Mei 1890 tot nadere regeling van de 
heffing en be temming der K anselarijleges 
(Staatsblad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 291); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1926, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 November 1926, 
n°. 23 en van 22 Juni 1927, afdeeling Juridische 
Zaken, n°. 18936; 
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Hebben goedgevonden en verst aan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 1, sub a en b, van Ons besluit 

van den 24sten December 1923 (Staatsblad n°. 
-556) wordt gelezen als volgt : 

a. voor de afgifte van paspoorten f 1 ; 
b. voor het verlengen van· paspoorten f 1. 
2. H et bedrag van f 5.50 genoemd in artikel 

3 van Ons besluit van den 26sten Mei 1922 
(Staatsblad n°. 393), wordt gewijzigd in f 1. 

3. Dit besluit treedt in werking op een 
n ader door Ons vast te stellen t ijdstip. 

Onze Ministers van Financiën en van Buiten 
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Minister.g, Hoofden der andere 
Departementen, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 23sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister i>an Financiën, DE GEER. 
De J,J inister van Bititenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
( Uitgeg. 24 Juni 1927.) 

.23 J imi 1927. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten, noodig voor verbreedincr van de 
Slotlaan te Zeist. S. l 89. ,,, 

23 Juni 1927. WET, betreffende overneming 
in beheer en onderhoud bij het Rijk van 
een bij den polder Walcheren m beheer en 
onderhoud zijnd gedeelte zeedijk met rijs
ho"ofd bij de buitenhaven te Vlissingen. 
s. 190. 

23 J iini 1927. W ET tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staat,sbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. (PitkeeriPg aan 
de Jiandelsvennootscrap cnder de firma 
. Jac. Smits en Co. en anderen.) S. 191. 

23 J uni 1927. W ET tot verhooging van het 
eerste hoofdst.ik der Staatsbegrootincr voor 
het dienstjaar 1926. S. 192. 

0 

23 J itni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Naamlooze Vennootschap Limburgsche 
Tramweg Maatschappij, gevestigd te Roer, 
mond, van eenige strookj es grond onder , 
Hee·rlen en Kerkrade. S. 193. 

23 Juni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkool? van een 
deel van den tuin, behoorende biJ het post
en telegraafgebouw te Venlo, aan de ge
meente Venlo. S. 194. 

23 Juni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Provincie Noord-Holland, van de voormali
ge linie- of inundatiekade onder Ouder
A 1nstel. S. 195. 

23 Juni 1927. W ET, houdende goedkeuring 
van de op 19 Juni 1926 te PariJs tusschen 
de Nederlandsche Regeering voor Neder
land en voor Nederlandsch-Indië eenerzijds 
en de Regeeringen van Groot-Britannië en 
Noord-I erland en van Indië anderzijds 
gesloten overeenkomst met bijlage en pro
tocol nopens het beheer van het quaran
taine-station te Kamaran, alsmede van de 
in artikel 14 der overeenkomst bedoelde 
notawisseling. S. l 96. 

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

dat de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de 
Nederlandsche Regeering voor Nederland en 
voor Nederlandsch-I'f!dië e_enerzijds en de R egee
rmgen van Groot-Britannië en Noord-Ierland en 
van I ndië anderzijds gesloten overeenkomst met 
bijlage en protocol nopens het beheer van het 
qurantaine-station te Kamaran, alsmede de 
in artikel 14 der overeenkomst bedoelde nota
wisselin!,l, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeven ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De nevens deze wet in afdruk ge

voegde overeenkomst met bijlage en protocol, 
op 19 Juni 192ri te Parijs tusschen de Neder
landsche R egeering voor Nederland en voor 
Nederlandsch-Indië eenerzijds en de Regeeringen 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland en van 
Indië anderzijds gesloten, alsmede de in artikel 
14 der overeenkomst bedoelde notawisseling, 
worden goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien van hare . 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten. Paleize het Loo, den 23sten 

Juni 1927. 
WIL:S:ELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zalcen, 
BEELAERTS VAN BL0KLAND . 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRVÏNE. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 12 Juli 1927.) 

The Government of the Netherlands for the 
Netherlands and for the Netherlands E ast In
dies on the one part and the Governments of 
Great Britain and Northern Ireland and of 
India on the other part recognising that the 
treatment of pilgrims t ravelling to the H ejaz 
from the South at K amaran Quarantine Station 
is their common concern, and being desirous 
to establish by agreement provisions for its 
efficacious administration, 

Have agreed upon t he following provisions: 

.IJ[ easures to be applied on Pilgrim Sh-ips and 
at the Quarantine Station. 

1. The British and Indian Governments on 
the one part and the Netherlands Government 
for the Nether!ands and for the Netherlands 
East Indies on the other part agree that the 

, measures prescribed in the schedule to this 
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agi:eement shall be a;pplied with effect from 
the date on wh.ich th1s agreement enters into 
force, pending the ratification of the re\sised 
International Sanitary Convention on behalf 
of India and the Netherlands East Indies. 

Internal Organisation. 
2. The Civil Administ rator of the Island of 

K amarnn appointed by t he Governmc>nt of India 
shall be the Director of the Quarnntine Station, 
and in t hat capacity shall exercise genera! 
supcrvision and control over the whoîe staff 
of the station. H e Ahall be assisted by two medi
cal officers, ene of whom shall be appomted 
b.v the Government of India, and the other by 
the Governmert of t he Netherlands East Indies . 
It ia agreed m principle that t he· e two medica! 
officers shall he on a footing of complet e equa
lity. In order, however, to ensure necPssary 
co-ordination in matters of common concern 
in regard to the internal administration of t he 
Quarantine Statiol'.\ it is agreed that the relative 
seniority of the two officers shall be determined 
as fol 1ows: -

Each medica! officer shall be appointed in 
the first in tance for a period of two years, 
during the first of which he shall be described 
as Deputy Medbal Super intendent and during 
the second as Medica! Superintendent . For the 
first year from the date on wruch this agr ee
ment enter~ into force the medica! officer ap
pointed by the Government of India shall be 
Medica! Superintendent. If at the end of the 
period of two yea.rs from first appointment the 
Medica! Su~erintendent continues to be ell'
ployed on tne staff of the Qua rantine Station, 
he shall revert to the posihon of Deput.v Medica! 
Superintendent for the first year of his second 
term of uffice or of any further term. Should 
the Medica! Superintendent for any cause 
vacate rus appointment before the end of his 
term of office, he will be succeeded by the 
Deputy MediJal Superintendent, who will act 
as Medica! Superintendent for the remainder 
of the term without losing his right to be Medi
ca! Superintendent for t,he next year. 

3. The Medica! Superintendent shall be the 
chief technica! officer of the Quarant.ine Station. 

4. The nature of the measures to be app lied 
in the case of srups containin_g only pilgrims 
from the Netherlands East Indies shall be 
determined by the medica! offirer appointed 
by the Government of the Netherlands East 
Indies irrespective of rus position as Medica! 
Superintendent of Deputy Medica! Superinten
dent . Similarly, the measures to be applied in 
the case of ships not containing pilgrims from 
t he Netherlands East IncJ ies shall be deter
mined by the roedicai officer appointed by the 
Government of India . In the case of ships con
taining pilgrims both from t he Netherlands 
E ast Inclies and from elsewhere t he decision 
of the Director of the Quarantine Station as to 
the measures to be applied shall be final. 

5. It shall be open to the Governments of 
India and of the Nethe.rlands East Indies to 
appoint medica! and sanitary assistants to be 
attachf'.d to the medica! officers appointed by 
their respective Governments. 

Epidemiological Intelligence. 
6. The Government of India undertake to 

communicate to the Fa r Eastern Epidemiolo-

gical Bureau at Ringapore information regar· 
ding cases of plague or cholera wruch have 
manifested themselves on board pilgrim ships 
oalling at K amaran or at the Quarantine Sta 
tion. 

Finanáal Administration. 
Pilgrim Dues. 

7. The amount of the dues to be paid to 
the Qnarantine Station in respect of each pil
grim carried on all ships required to call at 
K amaran shal! remain fixed at R s. 10 until 
the Governments of India a.nd of the Nether
lands East Indies determine otherwise by 
agreement. 

Financial Responsibility of the various Govern
ment., concerned in the administration of ~h~ 
Quarantine Station and Repayment of Ad
vances made by them. 

8. The Brit ish and Indian Governments on 
the one part and t he Government of the Net-her
lands for the Netherlands and !or the Nether
lands East Indies on the other part agree in 
principle-

(1) that the sums advanced by the British 
and Indian Governments to meet de
ficits wrucb were incurred in the admi
nistrat,ion of the Quarantine Station 
up to the 31st March, 1922, shall be 
repaid to these Governments out of the 
revenue of the Quarantine Station; 

(2) that responsibility for any further deficit 
incurred after the date on which this 
agreement enters into for~e 8hall be 
shared in proportion to the numher of 
pilgrims by whom due are paid to 
the Quarantine Station ; this proportion 
to be calculated in accordan ce with the 
number of pilgrims embarking from 
British or Net herlands territory from 
the date on which the agreement enters 
into force. 

9. For the purpose of repayment of the 
advances already made by the British and In
dian Governments and of creating a reserve 
to meet future contingcncies, provision shall 
be made for the maintenance in India of a fund 
to be called "the K amaran Quarantine Station 
Fund" with · efl'ect from the date on which 
the agreement enters into force. To this fund 
shall be paid-

(a) 5 per cent. of the amount collected annn
a lly from pilgrim dues, which shall forth
with be pa1d in equa l moieties to the 
British and Indian Governments, as 
an instalment of t he amount due to 
those Governments in respect of the 
advances referred to in article 8 (1) until 
the whole of t hat amount is liquidated; 

(b) any surplus available in respect of the 
previous financial year after provision 
has been made for the expendit ure r e
quired during the forthcoming year, 
wbich surplus shall bear compound in
terest at 5 per cent. 

· A nnual Re'[)Ort and Budget. 
10. The annual budget estimates of the 

Quarantine Station shall be prepared by the 
director, together with an annual report-. These 
shall be submi tted, with the observations of 
t he Medica! Superintendent and Deputy Medi-
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cal Superintendent, to the Government of 
India six months before the commencement of 
the forthcoming financial year. Copies of the 
annual re:,:ort, the actual figures for the pre
ceding year and the budget estimates foT the 
forthcoming year, together with the balance 
sheet of the Kamaran Quarantine Station Fund, 
and the observations of the l\fodical Super
intendent and the Deputy -Medica! Superinten
dent thereon, shall be communicated forthwith 
by the Government of India to the Govern
ment of the Netherlands East Indies. The 
observations of the Government of India shall 
be communicated to the Government of the 
Netherlands East Indies not later than three 
months before the commencement of the en
suing financial year. The budget of the Quaran
tine Station shall not be approved until the 
Government of the Netherlands East Indies 
have signified their acceptance of it, or such 
amendments have been made as are accepted 
by the Governments of India and of the Nether
lands East Indies. 

Gapital Expenditure. 
ll. The Governments of India and of the 

Netherlands East Indies shall jointly determine 
the improvements and alterations of the 
Quarantine Station involving capita! expcndi
ture, the order in which such 1mprovements 
shall be executed, and the provision for their 
execution to be made in the successive annual 
budgets of the Quarantine Station. 

Subsidy to Givil Administration of Island of 
Kamaran. 

12. A sum of Rs. 10,000 shall be paid annu
ally from the revenues of the Quarantine Stati
on to. the Government of India towards the 
maintenance of the civil administration of the 
Island of K amaran. 

Adiustment of Dispiites arising out of the Inter
pretation of the Agreement. 

13. Disputes between the British or Indian 
Governments on the one part and the Govern
ments of the Netherlands or the Netherlands 
East Indies on the other part arising out of 
the interpretation of this agreement shall be 
adjusted as follows :-

If the Direct-or of the Quarantine Station 
is unable to agree with the Medica! Officer 
appointed by the Government of the Nether
lands East Indies, when the fatter is acting 
either as Medic1il Superintendent or as Deputy 
Medica! Superintendent, as to the interpretation 
of any article of this agreement, he shall report 
the mrcumstances to the Government of India, 
who shall forthwith communicate his report to 
the Government of the Netherlands East Indies. 
The respective Governments shall thereapon 
endeavour to reach a settlement of the dispute 
by agreement. If, after full consideration, the 
Government, of India and the Government of 
the Netherlands East Indies are unable to 
reach a settlement of the dispute oy agreement, 
or if as between themselves a dispute arises 
in regard to the budget or any matter referred 
to in this agreement of in regard to the inter
pretaho~ of this agreement, they shall severally 
commumcate statements of the facta to the 
British and Netherlands Governments, who 

shall endeavour to rea~h a settlement through 
the diplomatie channel. If a settlement is still 
not reached by this procedure, the British a!1d 
Netherlands Governments shall each appomt 
a representative in order th1it these represen
tatives may endeavour in conference to rea"h 
a settlement of the dispute by agreement. If 
the two representatives fail to re1ich an agree
ment they shall jointly appoint a third member. 
If on this point there is disagreement between 
the two representatives, the British and Nether
lands Governments shall request the President 
of the Permanent Court of International Justice 
to appoint a third member and the ComroiRsion 
thus constituted shall determine the dispute. 

14. This agreement-, which is subject. to 
confirmation by an exchange of notes to be 
effected throuch the diplomatie channel, shal 
enter into force on the 1st January, 1927, from 
which date the a{lreement shall be in force for 
a period d eight years. It shall, however, be 
subject to revision after the late January, 1933. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised for that purpose, have signed the 
present agreement an,d have affixed thereto 
their seals. 

Done in duplicate at Paris, the 19th June, 
1926. 

(L.S.) W. I. DounE v. TROOSTWIJK. 
(L.S.) DE VOGEL. 
(L. S.) VAN DER PLAS. 
(L. S.) G. BucHANAN. 
(L.S.) JOHN MURRAY. 
(L.S.) D. T. CHADWICK. 

SCHEDULE. 
General Provisions. 

I.-When there are cases of plague, cholera, 
or yellow fever in the port of departure of a · 
pilgrim ship, emharkation shall not take place 
nnless the Government of the country to which 
the port, belongs has taken measures by im
munisation, segregation, or observation after 
the persons have been collected in groups, 
with or without bacteriological examination, 
intended to ensure that none of the persona 
embarked shall be attacked by one of these 
diseases. 

II.-A ship which, in addition to ordinary 
passengers, among whom pilgrims of the upper 
classes may ne included, carries pilgrims in 
less proportion than one pilgrim per 100 tons 
gross, shall not be considered a pilgrim ship. 

III.-As far as it is practicable, pilgrims who 
disem bark, and pilgrims who embark at sanitary 
stations must have no contact with one another 
at the landing places. Pilgrims who have been 
disembarked must be distributed in camp in 
as small groups as possible. 

Jt is necessary that they be supplied with 
wholesome drinking water, obtained either from 
local sources, or by distillation. 

Provisions Applil-able to Pilgrim Ships. 
IV.-Pilgrim ships must be capable of ac

commodating pilgrims in the between decks. 
Over and above the space required for the 

rrew, the ship must provide for each person, 
irrespective of age, an area of 1.50 square me
tres, equivalent to 16 English square feet, and 
a height between decks of at least 1.80 metres, 
equivalent to about 6 English feet. 
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No pilgrim shall be arcommodated below the 
first between-deck below the waterline. Satis
factory ventilation must be ensured, and, in 
the case of any <leek l·elow the upper between
deck, it shall be mechanica!. 

In addition to the paces reserved as above 
for piJgrims, the ship must provide on the upper 
deck for each per on ; irrespeotive of age, a 
free space of at least 0.56 square metre, equi
valent t.o about 6 English square feet, not 
reckoning the space which is reserved on the 
upper deck for tempomry bospitals, crew, sho
wer baths. latrines and for the working of the 
ship. 

V.-Adequately screened washing places 
must be provided on deck, a sufficient number 
of tbem being reserved exC'lu ively for women. 
The washing places must be supplied with pipes 
fitted with taps or nozzles able to yield a con
t inuous supply of sea water under pressure 
even when the ship is at ancbor; these taps or 
nozzles to be in the proportion of 1 per 100 pil
grims or fraction of 100. 

VI.- The ship must be provided, in addition 
to closets for the crew, with latrines fitted with 
a flushing apparatus, or with a water tap. Some 
of these latrines shall be reserved exdusively 
for women. . 

Latrines must be i.n the {roportion of 2 per 
100 pilgrims or fraction o 100. 

There must be no latrines in the hold. 
VIL-The ship must have two places for 

cooking set a part for the uso of the pilgrims. 
VIII.-Properly fitted hospita! quarters, 

constructed with due attention to safety and 
health, must be re erved for the accommoèiation 
of the sick. These ouarters m,1st be situated 
on t he upper deck unless, in the opinion of the 
competent sanitary authority, arrangements 
fully as hygienic can be made elsewhere. Tbey 
must be coilJltructed so as to allow persons 
suffering from infectious diseases, and per ons 
who have been in contact with them, t,o be 
isolated a%ording to the nature of their ill
nesse~. 

The hospita!, including any temporary hos
pita], must be capable of accommodating at 
the rato of 3 sq. metres per patient (equivalen t 
to 32 English sq. ft.). 4 per 100 or fraction of 
100 of the pilgrirr.s taken on board. The hospi
tals must be provided with separate latrines. 

IX.-Every pilgrim ship must carry such 
medica! remedies, disinfectants, and appliances 
as are necessary for the trcatment of the sick ; 
it must be provided with anti-smallpox and 
anti-cholera vaccine . It is desirable that it 
should also be provided with other specific 
immunising agents (vaccines and sera), in the 
necessary quantit,ies. The regulations framed 
for thi class of sbip by each Government inust 
specify the nature and the quantity of these 
agents. Medicine and attendance shall be pro
vided for the pilgrims free of charge. 

X.-Every pilgrim sbip must carry a medica! 
officer, duly qualified in accordance with the 
regulations in force in tbc country from which 
the piJgrims were shipped to the Hejaz, or to 
which tbey return therefrom. A second medica! 
officer, with similar qualifications, m.:ist be 
Jarried when the number of pilgrims on board 
exceeds 1,000. 

XL-The heavy baggage of pilgrims shall 

be registered and num bered. Pilgrims may keep 
with them only such articles as are absolutely 
necessary ; the nature, amount, and dimensions 
of these articles, shall be decided by regulations 
framed by each Government for its own ships. 

XII.-1'he competent authority shall not 
permit the departure of a pilgrim ship until 
satisfied-

(a) that the sbip bas been thoroughly clean
sed, and, if necessary, disinfected ; 

(b) that the ship is in a condition to under
take the voyage without <langer ; tbat 
sbe is p rovided with the necessary 
gear and apparatu for use in case 
of shipwreck, accident, of fire; with 
wireless equipment for sending and 
receiving which can function indepen
dently of the engine room ; and with 
sufficient life-saving apparatus; tbat 
she is properly manned, equipped, and 
ventilated, with awnings of sufficient 
size to cover the decks ; and that tbere 
is nothin~ on board tha t, is or may 
become, mjurious to t he health and 
safety of passengers ; 

(c) that tbere is on board, over and above 
the rations for the crew, sufficient food 
and fuel of ~ood quality for all the 
pilgrims durmg the wbole voyage, 
and tbat there are places suitable for 
the storage of such food and fuel ; 

(d) that the drinking water is of good quality 
and from a source free from risk of 
<'ontamination ; that it' is in sufficient 
quantity ; tbat the tanks for drinking 
water are safe from all contamination 
and so clo ed that the water can be 
supplied only by means of taps or 
pumps. The water supply fittings 
known as "suçoirs" are absolutely 
prohibited ; 

(e) that the sbip carries a condenser capable 
of distilling a minimum yuant ity ·of 
3 litres of water per diem for every 
person on board, including the crew ; 

(/) that the ship · posse es a disinfecting 
chamber, ascertained by the sanitary 
authority of the port where the pil
grims em bark to be safe and effi cacious; 

(g) that the provisions of cl:.tusc X have 
heen complied with ; 

(h) that the deck is free from all merchan
di e and from encumbrances. 

XIII.-Tbe captain roay not start without 
having in bis possession-

(J) a list, countersigned by the competent 
authority sbowing the name and sex 
of each of the pilgrims embarked, and 
the total number of pilgrims be is 
aut horised tö carry ; 

(2) a bill of health, giving the name, nationa
lity and tonnage of the ship, the name 
of the captain and of the doctor, the 
exact number of persons embarked
crew, pilgrims and other pa.ssengers
the nature of the cargo, and the place 
of departure. 

The competent a utbority shall note on the 
bill of health whetber the number of pilgrims 
permissible under the regulations bas been 
embarked or not, and, in the Jatter ca~e, the 
additional number of paBsengers the ship is 
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authorised to embark at sutsequent ports of 
call. 

XIV.-During the voyage the deck iutended 
for the use of pilgrims must be kept free from 
encumbrance5 ; it must be reservecl night and 
day for the passcngers and placed at their 
disposal without charge. 

XV.- The between -decks must be carefully 
cleansed and rubbed with sand every day while 
the pilgrims are on deck. · 

XVI.-The latrines allotted to the passen
gers, as wel! as those of the crew, must be kept 
clean and must be cleansed and disinfected at 
least tbree times daily and more often if ne
cessary. 

XVÏI.-The excreta and dejecta of persons 
showing symptoms of plague, cbdera, dy5en
-tery or otber diseases preventing tbem frcm 
using ho5pital latrines must be receivccl in 
vessels containing a disinfecting solutior . These 
vessels sha ll be emptied intó the J-,ospital 
latrines. whicb müst be thoroughly disinfectecl 
every time t his is done. 

XVIII.-All bedeling, carpets and dothing 
that have been in contact with the sick per
sops referred to in the preceding clause must 
be immediately disinfeJte<l. The observance of 
t his rule is specially enjoined in respect of the 
clothes of persona who have been "contactB". 

Such of the above-mentiom,d articles as are 
of no value must be either thrown overboard, 
if the ship is not in harbour or in a canal, or 
else bnrnt. ûther articles must be disinfected. 

XIX.-The 4uarters occupied by t he sick, 
referred to in clause VIII, must be thoroughly 
and reguhtrly ch·ansed and disinfected. 

XX.-Not less than 5 litres of drinking water 
must each day be put at the disposal of every 
pilgrim, irrespective of age. free of charge. 

XXI.- If t here be any doubt ;i.s to the quality 
of the drinking water, or any reason to suspect 
-that it may possibly have become contamina
ted, either at its source or during the voyage, 
it must be boiled or otherwise sterilised, and 
the <'aptain shall be responsible for seeing that 
it is thrown overboard at the first port of call 
at whfoh he can procure a purer supply. 

XXII.-The medica! officer shall visit pil
grims, attend sick, and see that the principles 
of hygiene are observed on board. He must 
in partioular-

( l) satisfy himself tha t the rations issued 
to the pilgrim~ are of good quality, 
that their quantity is in accordance 
with contract, and tbat they a re 
properly prepared ; 

(2) satisfy himself that the provisions of 
clauses XVJ, XVIII, XX and XXI of 
this schedule have been carried out ; 

3() keep a diary of all occurrences relating 
to health during the voyage, and 
submit this diary, on reque~t, to the 
competent authority of the ports of 
call or the port of final destination. 

XXIJI.-In the event of a death occun ing 
during the voyage, the captain must enter 
the fact opposite the name of the deceased on 
the list countersigned by the authority ?f the 
port of departure, and must also enter m the 
log the name of the deceased, bis age. the place 
from which he ca rne, the certified cause of 
death. and the da te of death. 

In tbe event of a death from infectious iisease, 
the corpse, wrapped in a shroud imprer,n_ated 
with a disinfecting solution, must be comm1tted 
to the deep. 

XXIV.- The captain must see that a.11 pre
ventive measures t aken during the voyage are 
entered in the log. The log shall be submitted 
by him on request to the competent autbcrity 
of the port of call or the port of fin al destination. 

At each port of call the captain must cause 
the list drawn up in accordance with clause 
XIII to be countersigned by the competent 
authority. 

In the event of a pilgrim disembarking during 
the voyage, the captain must note the fact 
on the list opposite to the pilgrim's name. 

In the event of persons embarking, tbeir 
names must be entered on the list in accor
dance with the aforesaid clause XIII. This must 
be done before the competent authority, as in 
duty bound, again countersigns the list. 

Measiires at Kamaran. 
XXV.-Pilgrim ships from the South, bound 

for the H ejaz, must put in at the Kamaran 
Quarantine Stat.ion, and shall be dealt with 
as provided in the fo!lowing clauses. 

XXVI.-Ships fonnd on mediaal inspect ion 
to be "healtby" shall be given free pratiq ue 
on completion of the following procedure :-

The pilgrims shall be disembarked; tbey 
shall take a shower bath or bathe in the sae ; 
their soiled linen and any portion of their 
personal effects or their baggage considered by 
the officer indicated in article 4 of the agree
ment to be suspect, shall be disinfected. The 
duration of these operations, mduding disem
barkation and embarkation, must not exceed 
forty-eight hours. Provided this period iB not 
exceeded, such bacteriological examination as 
may be considered necessary by the above
mentioned officer may be made. 

If no recognised-or suspected case of plague 
or of cholera be discovered during these ope, 
rations, the pilgrims shall immediately be re
embarked and the ship shall proceed to the 
Hejaz. 

Notwithstanding the above, the officer indi
cated in article 4 of the agreement may autho
rise ships recognised after medica! inspect ion 
to be "healthy" to proceed to the Hejaz without 
being suJ-,mittecl to the measures prescribed, 
provided that all the pilgrims on board have 
been immunised against cholera and smallpox, 
exception being made in the case of smallpox 
for those pilgrims who show marks of having 
had the disease, a.ncl that the provisions of this 
schedule have been strictly adhered to. 

XXVTI.-Suspected ships, tbat is to say ships 
which have had cases of plague or of cholera 
on board but no fresh case of plague within 
seven days or of cholera within five days of 
the date of arrival, or on b0ard of which an 
unusual mortality among rats bas been disco
vered shall be dealt with as foll ows :-

The pilgrirns shall be disem barked ; t hey shall 
take a shower bath or bathe in the sea; their 
soiled linen or any port-ion of their baggage or 
perrnnal effects considered by the officer indi
cated in article 4 of the agreement to be suspect 
sball be disinfected. 

The parts of the ship occupied by the sick 
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sball be disinfected. The duration of these ope
rations, including disembarkation and embar
kation, must not exceed forty-eight bours ; 
provided this period is not exceeded sucb 
bacteriological examination may be made as 
the officer indicated in article 4 of the agree
ment may consider necessary, and at bis opticn 
measures may be taken to effect the destruction 
of all rats on board. These measures sball be 
carried out in such a manner as to avoid, as 
far as possible, damage to the hip's plating, 
engines and cargo, and must not last more 
than twenty-four hours. 

If no case or suspected case of 1>lague or of 
cholera be discovered during these operations, 
the pilgrims shall immediately be re-embarked 
and the sbip sball proceed to the H ejaz. 

XXVIII.-Infected sbips, tbat is to say 
sbips whicb hav e cases of plague, rat plague, 
or cholera on board, or whicb have had on 
board cases of plague within seven days, or of 
cholera within five days, of the date of t heir 
arrival, sball be dealt with as follows :-

Persons found suffering from plague or from 
cholera sball be disembarked and isolated in 
hospita!. The other passengers shall be disem
ba rked and isolated in as many small groups 
as possible, in order that if plague or cholera 
break out in one group the whole party may 
not be affected by the outbreak. 

The soiled linen, clothing, and personal 
effects of the crew and the passengers shall be 
desinfected tboroughly, as well as the whole 
or sneb parts of the sh1p, and of the baggage, as 
the officer indicated in article 4 of the agree
ment shall decide. 

The passengers shall remain at the Quarantine 
Station five days in the case of cholera , or seven 
days in the case of plague. If a new case occurs 
after disembarkation , the per iod of observation 
shall be extended by five days for cholera and 
seven days for plague, to date from the iso
lation of the last case. 

In the case of plague, or of the discovery of 
rats infected with plague, adequate measures 
shall be taken by the sanitary authority t o 
effect the destruction of all rats on board, sub
ject to the provisions in clause XXVII. Pil
grims shall not be re-embarked, and the ship 
shall not be permit,ted to proceed to the H ejaz 
until after the completion of these measures. 

XXIX.-If it is established on the arrival 
of a ship from Kamaran at a Hejaz port that 
cases of plague or cholera have occurred on 
boa rd during the voyage, or at the time of 
arrival, and the ship returns to Kamaran, the 
measures specified in clause XXVIII shall be 
applied. 

XXX.-If the pilgrimage is infe~ted a pil
grim ship may be ordered to put in at Kamaran 
on its return voyage to t he south by t he con
!ular authority of the country for which any 
of its pilgrims are bound. In this event the 
officer mdicated in ar<-,icle 4 of the agreement 
shall decide what quarant.ine measures, if any, 
shall be taken at the station. These measures 
may include observation , vacnination and 
bacteriologic0l examination. If no case of 
plague or cholera bas manifested itself during 
th e voyage nor at K amaran, the duration of 
these measures shall not exceed five day~ from 
t.be da.t e of departure from the Hej az. If a case 
of plague or cholera bas manifested itself on 

board or at t he Quarantine Station t he measu
r es prescribed in clause XX VIII shall be a ppl ied. 
H owever deratisation of t he ship shall be 
effected only if deemed necessary b:i, the above
mentioned officer. 

PROTOCOL. 
On the occasion of the signature of the agree

ment hetween the Government of tbe ,Nether
lands for the .Netherlands and the Nethcrlands 
E aRt Indies on the one part and the Govern
ments of Great Britain and Northern Ireland 
and of India on the other pan. conceming the 
administration of the Quarantine Station at 
Kamaran, the undersigned plenipotentiaries 
have considered it app'ropriate with a view to 
the removal of doubt and to t he smootb wor
king of t he agreement t o place on record the 
manner in which they interpret the agreement 
in regard to the following matters ~rising out 
of articles 7 to l 2 :-

( 1.) For the purpose of this protocol it bas 
been assumed that the financial year for the 
Quarantine Station at K amaran will coinc1de 
with the calendar year. 

(2.) I t is understood tbat the Government 
of India wil! credit to the Kamaran Quarant-ine 
Station Fund on the 1st J anuary, 1927, the 
balance derived from pilgrimage dues estimated 
to be available on t he 31st March, 1927. There
after the sums to be credited to the fun<l wil! 
be those specified in a.rticle 9 of the agr eement. 
These su LnS may be distinguished as foJlows :-

(a) sums dependent on the gross receipts 
from p~lgrim dues i.n the immediately 
precedmg year ; 

(b) sums dependent on the results of the 
working of the immedmtely preceding 
year and on the prospects of t he 
forthcoming year. 

On the 1st J anuary, 1928, 5 per cent. of 
the gross receipts from pilgnm dues realis~d 
in 1927 will be credited to the f1md , and will 
immed1ately be paid out for disposal ir the 
manner pre cribed u,nder article 9 (a) of the 
agreement. Thi sum will merely pass through 
the a.Jcounts of the fund and will continue to do 
so each year un•-tl the advances referred to in 
article 8 (J) of the agreement have beer fully 
repaid. The surplus, if any, available for credit, 
to the fund in r espect of the fin a.ncia l year 
1927 wtll not be asr,ertainable until the ac
count9 of the financial year 1928 are clo9ed, 
since any balance which 'may exist on the 31st 
December, 1927, as the result of the working 
of the vear 1927, i~ reserved in the first instance 
under 'article 9 (b) of the agreement to make 
good any deficit which may occur in the fol
lowing year 1928. The same procedure will ap
ply to each subsequent yea.r with appropriate 
change of dates. 

(3.) I t is understood that the order of priority 
of payments from the fund will be as follows :-

(a) The first charge on the fund is the annua 
payment provided for in article 9 (a) 
of the agreement. This payment will 
continue until the whole of the ad
vances referred to m article 8 ( l) of 
the agreement has been rcpaid. The 
first payment wjJl be due on the 1st 
January, 1928, in respect of the re
ceipts from pilgrim d ues in 1927. 

(b) The next charge on the fund is to meet 
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the deficit, if any, incurred in the 
financial year, and to ensure that a 
sufficien,t sum is provided to meet, 
•ogether with the revenue an,ticipated 
from dues in the forthcoming year, 
the total estimated expenditure of 
that year under all heads, namely, 
the running expen ses of the station, 
including the annual payment refer
red to in article 12 of the agreement 
and the cc-st of execution of the im
provements and a lterations referred 
to m article ll. This deficit, if any, wtll 
in the first instance be ascertain able 
when the accounts of 1927 are closed. 

(c) The next charge on the fund is the repay
ment m such further instalments as 
may be agreed upon, between the 
Governments of India and of t he 
Netherlands East Indies of t,he balance 
of the advances referred to in article 
8 (1) of t he agreement, the object 
being to secure the repayment of these 
advances as early as is consistent with 
the prompt execution of the impro
vements and alterat10ns referred to 
in article 11. 

(d ) The next charge upon t he fund is the 
payment of a,qy advances arising out 
of the application of article 8 (2) of 
the agreement. 

(e) Thereafter t he fund will be available 
as a reserve to meet further unantici
pated expenditure. 

(4.) It is understood that, as the British and 
Indian Governments are not charging interest 
on the advances referred to in article 8 (1) of 
the agreement, interest is only due on the 
difference between tbe amount at the credit 
of the fund and the outstanding amoun,t of 
those advances. 

Signed in duplicate at Paris, the 19th of Juni 
1926. 

COPIE, 

N°. 994. 

W. r. DouDE v. TROOSTWIJK. 
DE VOGEL . 
VAN DER PLAS. 
G. BucRANAN. 
JOHN MURRAY. 
D. T. CHADWICK. 

Londres, Ie 22 juillet 1926. 

Monsieur Ie Secrétaire d'Eta.t, 
Conformé'.lnent à l'article 14 de !'arrangement, 

avec protocole, concernant le controle sanitaire 
à exercer sur l'île de Camaran sur les pèlerins 
de la Mecque, signé à Paris le 19 juin dernier, 
j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, 
de porter à la connaissance de Votre Excellence, 
que le Gouvernement de la R eine confirme 
l'arrangement susmentionné. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Secrétaire d'Etat, 
l'assurance renouvelée de la plus haute consi
dération avec laquelle j'ai l'honneur d'être. 

de Votre Excellence 
Ie très humble et 
obéis8ant serviteur, 

R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 

Sir AusTEN CRAMBERLAIN, K. G., 
&c., &c., &c. 

COPIE. 

N°. E 4613/80/91. Foreign Office, S.W.1. 
14th August, 1926. 

Sir, 
I have the honour to acknowledge the re

ceipt of your note N°. 994 of July 22nd, infor
ming me of the confirmation by the Nether
lands Government of the agreement and proto
col signed at Paris on June 19th last, regarding 
the control and adroinistration of the quaran
tine station at K amaran island. 

2. In reply I have the honour to inform you 
that t he Governments of Great Britain and 
N orthern Ireland and of India also confirm 
those instruments. 

I have the honour to be, 
with the highest consideration, 

Sir, 
Y our obedient Servant, 

AusTEN CHAMBERLAIN. 

Jonkheer R. DE MAREES VAN SwINDEREN, 
etc., etc., etc. 

23 J uni 1927. W ET, houdende naturalisatie 
van A. C. H. Bergemann, weduwe van ll. 
A. K ampman, en 21 anderen. S. 197. 

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

dat Al.bertine Caroline H elene Bergemann, 
weduwe van H enri Arend K ampman, en 21 
anderen a.an One een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat 
stel~jk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Albertine Caroline H elene Bergemann, 

weduwe van H enri Arend K ampman , ge
boren te Berlijn (Pruisen) den 6 October 1849, 
zonder beroep, wonende te Berlijn-Lichterfelde 
(Pruisen); 

2°. Otto Heinrich J ohannes Bötjer, geboren 
te Lemsahl (Duitschland) den 23 Maart 1890, 
polit ie-opziener der l ste klasse in Nederlandsch
I ndië, wonende te Poerwakarta (Ned. -Indië); 

3°. Friedrich Wilhelm Franke, geboren te 
Wiclcede (Pruisen) den 13 Februari 1882, mijn
opzichter, wonende te Eygelshoven, provincie 
Lirnburg; 

4°. A!exander Gabriel Fuchs, geboren te 
Praschka (Polen) den 17/29 November 1889, 
ingenieur, wonende te Arnhem, provincie Gel
derland; 

5°. Emil Gibas, geboren te Budapest (Hon
garije) den 31 October 1898, reiziger, wonende 
te ' Zaandam, provincie Noordlwlland; 

6°. Bernard Anton Glanemann, geboren te 
l,fauritz (Prnisen) den 25 Februari 1881, R. K. 
priester, wonende te Te,gelen, provincie Lim
biirg ; 

7°. Eugen Victor Robert Heley, geboren te 
Goth,a (Duitschland) den 17 Februari 1880, indu
strieel, wonende te 's-Gravenhage, provmcie 
Zuidholland ; 

8°. Eugen Max Richard Hintzer, geboren 
te Berlijn (Pruisen) den 4 Januari 1879, steen-
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drukker, wonende te Twello, provincie Gelder
land. 

9°.' Johann Janssen, geboren te Kleef (Prui
sen) den 21 Mei 1895, fabrieksarbeider, wonende 
t e Rindern bij Kleef (Pruisen) ; 

10°. Samuel Kranz, geboren te Krakau (Po 
len) den 17 October 1883, koopman in oude en 
nieuwe munten, wonende te 's-G1·avenhage, 
provincie Zuidholland ; 

ll 0 • Friedrich August K ress, geboren te 
Stuttgart ( Württemberg) den 2 Juli 1866, sigaren
maker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

12°. Peter Carl Josef Hubert Krülls, gebo
r en te Treptow bij B erlijn (Pruisen) den 4 Sep
t ember 1886, technisch ambtenaar. wonende t e 
M edan (Ned.-Indië); 

13°. Jakob Ptasznik, geboren te Tarnow 
(Polen) den 1 April 1895, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordhrlland. 

14°. Paula Rindskopf, weduwe Yan dr. H ein
rbh Cohn, geboren t e Amsterdam(Noordholland) 
den 24 September 1862, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Johannes Josephus Schenk, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 11 December 
1894, darmbewerker, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht ; 

16°. Sophie Schnitzler, geboren te Altona 
(Duitschland) den 18 September 1874, kamer
mei;.je, wonende te Parijs (Frankrijk); 

17°. Dr. Gerold Stahel, geboren te Gossau, 
gemeente Elgg (Zwitserland) den 29 Juni 1887, 
directeur van het Landbouwproefstation in 
Suriname, wonende te Paramaribo (Suriname); 

18°. Wanda Adolphina Strathmann, geboren 
te Kusnezowski (Rusland) den 26 Augusius/8 
September 1873, naaister, wonende te Wismar 
(Mecklenburg); 

19°. Richard H ermann Thamm, geboren te 
Striegau (Pruisen) den 15 Augustus 1886, ser
geant-majoor-geweermaker, wonende te DjarYfbi 
(Ned.-Indië) ; 

20°. Eugène Edmond Joseph Wissing, ge
boren te Smyrna den 21 Juni 1870, kantoor
bediende, wonende te Enghien-les-Bains (Frank
rijk). .. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde b;J 
artikel 6 van de 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), wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan : 

1 o. Elisabeth Wilhelmine Franke, geboren 
te Asseln (Pruisen) den 24 November 1905. on
derwijzeres, wonende te Eygelshoven, provincie 
Limburg; 

2°. Jan K a rl Franz Kress, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 21 September 1905, 
sergeant-vlieger, verblijvende te Soesterberg, 
provincie Utrecht. 

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 23sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 5 Juli 1927.) 

23 J itni 1927. WET, houdende naturalisatie 
van W. Beate en 19 anderen. S. 198. 

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

dat Wilhelm Beate en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - voor wat den in a rtikel 2 
genoemde betreft voor zooveel doenlijk - van 
de bew~jsst,ukken, bedoeld m art. 3 der wet van 
12 De~embor 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°. Wilhelm Beate, geboren te K eulen (Prui

sen) den 14 Augustus 1902, machinist, wonende 
te Soerabaia (Ned. 0. Indië); 

2°. Heinri~h Ni~olau~ Boos, geboren te 
Schiedam (Zuidhdland) den 22 November 1880, 
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland); 

3°. J·hr. François William Robert Borecl, 
geboren te Pau (Frankrijk) den 19 Maart 1882, 
koopman, wonende te Los Angelos (Californië); 

4°. Elisabeth Dohmen, weduwe van Joannes 
Hubertus Kiekken, geboren te Barmen (Pruisen) 
den 24 Maart 1850, zonder beroep, wonende te 
Aken (Pruisen) ; 

5°. Oskar Joh,mnes Eichhorn, geboren te 
Dresden (Sakaen) den 29 October 1884, procura
tiehouder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhollarul ; 

6°. Gottfried Groten , geboren te Laurens
berg (Pruisen) den 13 April 1887, koopman, 
wonende te Aken (Pruisen); 

7°. Georg August H arzen, geboren te Elber
feld (Pruisen) den 15 Juli 1888, politie-opziener 
der lste klasse, wonende te Bandjarnegara 
(Ned. 0. Indië) ; 

8°. J akob Hauchmann, geboren te Kreslawka 
(Rusland) den 9/22 Juli 1883, graanhandelaar, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

9°. Ernst Paul Emanuel Botho Hoffmann, 
geboren te Kobbelbude (Pruisen) den 26 De
cember 1863, procuratiehouder, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

10°. Katharina Hönig, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 16 September 1891, secretaresse, 
wonende te Zandvoort, provincie Noordholland; 

. 11°. Johann Heinrich Horbach, geboren te 
Aken (Pruisen) den 11 Augustus 1881, timm-ir
man, wonende te Aken (Pruisen); 

12°. Christian Rudolf Janssen, geboren te 
Völlen (Pruisen) den 12 November 1858, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

13°. Karl Loefrn, geboren te Beeck (Pruisen) 
den 15 September 1894, districtschef bij eene 
electriciteitsmaatschappij, wonende te Susteren, 
provincie Limburg ; 

14°. Eugen 11.filcb, geboren te I erzyce (Polen) 
den 18 April 1871, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

15°. Gerhard Heinrich Nijland, geboren te 
Epe (Pruisen) den 20 Augustus 1881, fabrieks
arbeider, wonende te Gronau i / W (Pruisen); 

16°. Mejer (Max) Orbach (Auerbach), geboren 
te Lodz (Polen) den 4/16 Januari 1881, industri
eel, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 
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17°. Jacob Peeters, geboren te Diisseldarf 
(PM.tisen) den 10 Juli 1889, boekhollder, wo
nende te- Düsseldof (Pruisen) ; 

18°. Szijja Perlberger, geboren te Krakau 
(Polen) den 10 Februari 1894, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 
19°. Geertru:ida Louisa Hermina Smit, geboren 
teEpe(Pruisen)den 14November 1892, fabrieks
arbeidster, wonende te Gronau i/W (Pruisen). 

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: 

Herman Bollongino, geboren te Amsterdam 
(Noordholla.nd) den 21 October 1896, directeur 
van een bioscoop-theater. wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 23sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De JJ1inister van Justitie, J . DoNNER. 
(Uitgeg. l J uli 1927.) 

23 Juni 1927. BESLUIT tot vaststelling var, 
den dag, w:iarop de wet van 27 December 
l!l26 (Staatsblrtd n°. 413\, houdende nadere 
bepalingen omtrent de heffing van invoer
recht, en v:in statistiekrecht, in werking 
treedt. S. 199. 

B epaald op 1 Novernher 1927. 

23 Juni 1927. RONDSCHRI.TVEN van den Mi
nister van Buitenlandsche Zaken aan de 
heeren Commissarissen der Koningin in de 
provinciën, betreffende afgifte en verlen
ging buitenlandsche paspoorten. 

Ingevolge het op 22 dezer door de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal aangenomen wets
ontwerp tot wijziging der Zegelwet 1917 en 
der Wet op de Kanselarijrechten, zal in het 
vervolg voor • buitenlandsche paspoorten geen 
zegelrecht meer verschuldigd zijn, rerwijl krach
tens de terzelfder tjjd in werking tredende ·mJzi
ging der Koninklijke Beslu:iten van 26 Mei 
Mei 1922 (Staat-sblad n°. 393) en 24 Decembar 
1923 (Staatsblad n°. 556) nopens de afgifte en 
de verlenging van buitenlandsche paspoorten, 
de l egeshefling ter zake van de afgifte en de 
verlenging van buitenlandsche paspoorten van 
respectievelijk f 3 en f 5.50 wordt terugge
bracht tot f I. 

In overeenstemming met het bestaande sy
steem, wordt ook in het nieuwe Koninklijk Be
sluit ter zake van de heffing van leges geen 
verschil gemaakt tusschen paspoorten, die voor 
één, dan wel die voor meerdere i:ersonen be
stemd zijn ; in beide gevallen is zoowel bij eerste 
uitgifte als bij verlenging slechts f l leges ver
schuldigd. 

Evengenoemde Wet en Koninklijk Besluit 
zullen in werking treden op een nader vast te 
stellen tijdstip, hetwelk ik U zoo spoedig moge
lijk telegrafisch zal mededeelen. 

Met het oog op de spoedige inwerkingtreding 

dier nieuwe bepalingen zond ik U, bij schrijven 
dd. 22 dezer, Bureau Secretarie en Expeditie 
n°. 208, een voorraad paspoortformulieren, 
voorzien van een legesstempel ad f l , teneinde 
deze onmiddellijk in gebruik te kunnen nemen. 

Met betrekking tot de toepassing en uitvoe
ring der nieuwe bepa lingen merk ik het na
volgende op. 

1°. Zooals blijkt uit de Memorie van Toe
lichting bij het in den aanhef dezes genoemde 
wetsontwerp, is het de bedoeling, dat tot de 
afgifte van een gratis-paspoort slechts worde 
overgegaan, ingeval van zeer klaarhlijkelijk 
onvermogen van den aanvrager, bijvoorbeeld 
indien deze armlastig is, en dat niet in elk af
zonderlijk geval een omstandig administratief 
onderzoek worde ingesteld nopens de VTaag of 
verzoeker al dan niet in staat is de legeskosten 
van f 1 te betalen. 

Bij de berekening der kosten van paspoorten, 
die op of na den dag der inwerkingtreding van 
de nieuwe bepalingen worden afgegeven, moet 
het nieuwe tarief worden gevolgd, ook al werden 
deze paspoorten vóór gemeld tijdstip aange
vraagd. Werd door den aanvrager een hooger 
bedrag vooruitbetaald, dan zal hem het meer
dere moeten worden teruggegeven. Indien voor 
zoodanig paspoort een gezegeld formulier werd 
gebezigd, dan behoort dit ingevulde gezegelde 
paspoort niet te worden uitgereikt, doch kan 
het gezegelde ingevulde formulier aan mijn 
Departement worden ingeleverd en zal ver
rekening der zegelkosten plaats hebben. Voor 
belanghebbende kan intusschen een nieuw on
gezegeld paspoortformulier worden ingevuld. 
De vóór den dag der inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen uitgereikte gezegelde pas
poorten behooren niet te worden teruggenomen, 
ook al heeft belanghebbende van zijn paspoort 
nog geen gebruik gemaa1.'i; of kunnen maken. 

2°. Collectieve paspoorten mogen voortaan 
alleen worden afgegeven aan het hoofd van een 
gezin met zijn echtgenoote en kinderen beneden 
den leeftijd van 15 jaren; eene weduwe of ge
scheiden vrouw met kinderen beneden 15 jaren 
wordt te dezer zake als gezinshoofd aangemerkt 
en kan derhalve evene6ns voor een collectief 
paspoort in aanmerking komen. Geen andere 
dan de hiervoren gemelde personen kunnen een 
collectief paspoort ontvangen, noch mogen zij 
daarop worden vermeld. Het voorafgaande is 
van toepassin!; zoowel in geval van eerste-uit
gifte als in geval van verlenging van een vroeger
uitgereikt collectief paspoort. 

3°. Behoudens wanneer er om bijzondere 
redenen aanleiding bestaat tot afwijking, van 
navolgenden regel - omtrent welkP u:itzonde
ringRgevallen ik steeds gaarne vooraf zal worrlen 
geraadpleegd - behooren de huitenlandsche 
paspoorten voortaan ~teeds voor den duur van 
tw, e 3aren te worden a.fgegeven en eveneens 
telkens voor den duur van twee jaren tE worden 
verlengd. De bepaling van deze alin!'a is niet 
van toepassing op de paspporten voor vreemde
lingen en de zoogenaamde gunstpassen, die hier 
te lande worden afgegeven. Deze paspoorten 
mogen ook ir het vervolg slechts voor hoogstens 
één jaar worden afgegeven en verlengd . 

4°. De circulaires van mijn ambtsvoorganger 
nopens de verlenging van buitenlandsche pas
poorten dd. 3 Juni 1922, afdeeling JuridisPhe 
Zaken, n° . 10335, sub l, 2 en 3; 7 ,Tuni 1922, 
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afdeeling Juridische Zaken, n°. 10725; 9 ,Tuni 
Hl22, afdeeling .Juridische Zaker, n°. 10838, 
26 Juni 1922, afdeeling Juridische Zaken, no. 
11864 en 5 Juli 1922, afdeeling Juridische 
Zaken, n°. 12237 blijven onveranderd van 
kracht. 

5°. Aangezien hot signalement van den houder 
van een paspoort in den tijd van twee jaren 
aanmerkelijk kan veranderen, hetgeen zich o. a. 
veelal bij jeugdige personen zal voordoen, is 
het gewenscht dat er bij de verlenging van een 
paspoort goed op worde gelet, of het portret 
van den houder van het paspoort nog voldoende 
gelijkenis met dezen vertoont en of verzoeker 
nog beantwoordt aan het signalement, hetwelk 
in het paspoort van hem is gegeven. 

Ten slotte teeken ik nog aan, dat de voor de 
verlenging der paspoorten bestemde plakzegels 
ad f 1 thans reeds verkrijgbaar zijn bij de ont
vangers der accijnzen in de hoofdplaatsen der 
provincies. 

Ik verzoek U beleefdelijk de Burgemeesters 
in Uw provincie met den inhoud dezer circulaire 
in kennis te stellen. (B.) 

24 Juni 1927. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent de meting van bin
nenvaartuigen. S. 200. 

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

Financiën en van w· aterstaat van 27 Mei 1927, 
n°. 157, Afdeeling Invoerrechten, en van 27 
Mei 1927, La. DD, Afdeeling Vervoer en Mijn
wezen : 

Gezien: 
het te Parijs op 27 November 1925 ondertee

kende Verdrag met Aanhangsel en bijbehoorend 
Protocol van onder teekening, nopens de meting 
van binnenvaartuigen, 

de door tusschenkomst van den Secretaris
Generaal van den Volkenbond tot, stand geko
men notawisseling tusschen de onderteekenaars 
van het boven vermelde Verdrag betreffende 
wijziging van art. 7, 

de verklaring onderteekend te Brussel, op 3 
Maart 1927 tusschen Duitschland, B elgië, 
Franlcrijk en Nederland eenerzijds en Zwitser
land anderzijds, betreffende wederzijdsche er
kenning van vóór 1 October 1927 afgegeven 
meetbrieven, 

en de verklaring onderteekend te Brussel, 
op 3 llfaart 1927 tusschen Duitschland, België, 
Frankrijk, Neder/,and en Zwitserland betreffende 
de gel~jktijdige inwerkingstelling van het boven
vermelde Verdrag en de bwtenwerkin~stelling 
van het Verdrag van Brnssel, van 4 Februari 
1898 (Staatsblad l 99, n°. 73), 

een en ander goedgekeurd bjj de wet van 10 
Juni 1927 (Staatsb/,ad n°. 172); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in ver
band daarmede voor de meting van binnen
vaartuigen in het algemeen nieuwe bepalingen 
vast te stellen ; 

Mede gezien de wet van 22 December 1919 
( Staatsblad n °. 880) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 21 
Juni 1927, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Juni 1927, n°. 101, 
Afdeeling Invoerrechten, en van 23 Juni 1927, 
La. K, Afdeeling Vervoer en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan : 
onder binnenvaartuigen. alle vaartuigen, welke 

niet of slechts bij uitzondering buiten de ton
nen in zee varen, zoomedc die, welke belang
hebbenden als zoodanig doen of hebben doen 
meten; 

onder Aanhangsel, het Aanhangsel van het 
vanwege Ons te Parijs op 27 November 1925 
onderteekende en bij éle wet van 10 ,Juni 1927 
(Staatsblad no. 172) goedgekeurde Verdrag 
nopens de metin~ van binnenvaartuigen; 

onder vtrp/,aats1ng. de in volumen uitgedruk
te waterverplaatsing van een vaartuig tusschen 
het vlo.k van den grootsten toegelaten diep
gang en het vlak van inzinking van het ledige 
vaartuig. 

2. Te beginnen met 1 October 1927 geschied
de meting van binnenvaartuigen overeenkomt 
stig de bepalingen van het Aanhan~sel en met 
inachtneming van de volgende artikelen. 

De meting heeft daarbij ten doel het mogelijk 
te maken, het gewicht der lading van het vaar
tuig naar de inzinking te bepalen. 

3. Bij het meten van lengten, breedten en 
hoogten worden onderdeelen van centimeters, 
wanneer zij vijf millimeter of minder bedragen, 
verwaarloosd en anders voor één centimeter 
genomen. 

Bij de berekeningen worden breuken van 
duizendste deelen, wanneer zij vijf tienduizend
ste of minder bedragen, verwaarloosd en anders 
voor één duizendste genomen. 

Bij de bepaling van de verplaatsing worden 
onderdeelen van een kubieken decimeter ver
waarloosd. 

4. Voor vaartuigen, welke krachtens art. 22 
der herziene Rijnvaartakte van 17 October 
1868 (goedgekeurd bij wet van 4 April 1869, 
Staatsb/,ad n°. 37) van een scheepspatent moeten 
zijn voorzien, wordt als vlak van den grootsten 
toegelaten diepgang aangenomen het vlak als 
zoodanig aangewezen door een der Commissiën 
van deskundigen voor de Rijnvaart, ingesteld 
bij Ons besluit van 26 October 1906 (Staatsblad 
n°. 273), laatstelijk gewijzigd bij dat van 26 
Augustus 1925 (Staatsblad n°. 366). 

5. Voor andere vaartuigen wordt als vlak 
van den grootsten toegelaten diepgang aange
nomen : 

a. voor schepen, gebezigd als openbaar mid
del tot vervoer van personen, het vlak ter hoogte 
van de lijn, aangewezen ingevolge art. 9 van liet 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 (Staatsblad 
n°. 121), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 519) : 

b. voor raderbooten, niet vallende onder a, 
het vlak tot hetwelk het vaartuig, om naar 
behooren te kunnen varen, ten hoogste kan 
inzinken ; 

c. voor open vaartuigen het vlak ter hoogte 
van 10 centimeter beneden het laagste punt 
van het vaste boord ; 

d. voor de niet onder a, b en c begrepen va.ar
tuigen het vlak ter hoogte van den grootst~n 
diepgang, toegelaten bij * 2, 2° en 3°, eerste lrd, 
van het Rijnvaartpolitiereglement voor den 
Rijn met inbe<>rip van de Waal en de Lek, be
krachtigd bij Ons besluit van 23 Januari 1913 
(S taatsbl.ad n°. 40), laatstelijk gewijzigd bij dat 
van 13 Maart 1924 (Staatsb/,ad n°. 120); met 
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dien verstande, dat voor vaartui~en met ven
stergaten in de zjjden dat vlak met wordt ge
nomen boven den onderkant dier venster
gaten of, ingeval deze niet op gelijke hoogte 
zijn geplaatst, boven den onderkant van liet 
laagst geplaatste venstergat. 

Voor vaartuigen, als bedoeld z\jn bij :ut. 4, 
letter b, van het Aanhangsi,J , kan op verzcek 
van den belanghebbende het vlak van den 
grootsten toegelaten diepgang door den scheeps
meter lager worden vastgesteld, dan in het 
eerste lid is bepaald. De scheepsmeter gedraagt 
zich daarbij naar de voorschriften van Onzen 
Minister van Financiën. 

6. Het nulpunt der ijkschalen, bedoeld bij 
art. 5 van het Aanhani;,sel, moet overeenkomen 
met het vlak van inzmking van het ledige 
vaartuig. 

7. De metingen geschieden door ambtenaren 
der invoerre~hten en accijnzen, daartoe door 
Onzen Minister van Financiën aangewezen. 
Zij voeren daarbij den titel van scheepsmeter 
of assistent-scheepsmeter. De Minister bepaalt 
de districten, waarm zij werkzaam zullen zijn. 

8. De meting van vaartwgen, bedoeld in 
art. 4, geschiedt te Amsterdam, Rotterdam of 
D ordrecht ; die van an,dere vaartuigen op de 
plaatsen, door Onzen Minister van Financiën 
aan te wijzen. 

In daartoe leidende gevallen kan door of 
namens den inspect eur der invoerrechten en 
accijn,zen, in wiens inspectie de meting wordt 
gevraagd, op verzoek van belanghebbende wor
den toegestaan, dat de meting op een andere 
plaats geschiedt. Alsdan worden door hem, 
die de meting heeft gevraagd, aan den s~heeps
meter, de assistent-scheepsmeters en den werk
man, die deze ambtenaren vergezelt tot het 
verrichten van verschillende met de meting 
samenhangende werkzaamheden, reis- en ver
blijfkosten vergoed overeenkomstig het R eis
besluit 1916. De genoemde werkman wordt 
daarbij gerangschikt in de vijfde klasse van 
-dat besluit. 

9. De meting geschiedt qp schriftelijke aan
vraag van den belanghebbende bij den scheeps
meter van het district, waar de meting ver-
langd wordt. · 

In de aanvraag worden opgegeven: 
a. de naam en de woonplaats · van den_ eige-

naar; 
b. de naam of de kenspreuk van het schip ; 
c. het type van het schip ; 
d. de wijze van constructie ; 
-e. het type van het voortstuwingswerktuig; 
.f. de werf van aanbouw ; 
g. de datum van tewaterlading (zoo mogelijk); 
h. de lengte, de breedte en de holte ; 
1. de mededeeling volgens art. 12, of al dan 

niet ijkschalen worden gewenscbt. 
Bij de aanvraag legt de belanghebbende over 

•een door hem onderteekenden inventaris van 
alle gereedschappen en losse voorwerpen, die 
zfoh aan boord bevinden en volgens art. 6 van 
het Aanhangsel moeten bevinden. 

Voor schepen, bedoeld in art. 4, wordt bij 
de aanvraag een geldig srheepspatent overge
legd, of, indien dit nog niet mocht zijn afge~e
ven, een verklaring van een der Commiss1ën 
van deskundigen voor de Rijnvaart, vaststel
lende de vereischte uitrusting en het vlak van 
,den grootsten toegelaten diepgang. 

Hl:27 

10. De ligplaats van een te meten vaartuig 
moet zijn ten genoegen van den scheep~meter 
in stil zoet water en zoodanig, dat het van alle 
zijden toegankelijk is. _ 

De schipper is gehouden, gedurende de metmg 
alle voorschriften van den scheepsmeter met 
betrekking tot de ligging van het vaartmg en 
tot de plaatsing van de losse voorwerpen op 
te volgen. Hij verleent de noodige hulp hij de 
meting en bij het aanbrengen van de ijkmerken 
of de ijkplaten en van de ijkschalen en stelt 
daartoe een stevige roeiboot met t en minste 
twee man beschikbaar . 

Het ,·uur voor het gloeiend maken van brand
ijzers, benoodigd voor het aanbrengen van de 
in art. 8, laatste lid, van het Aanhangsel be
doelde aanwijzingen, wordt door den schipper 
verstrekt. 

Voor zoover aan de voorschriften, vervat in 
het tweede en het derde lid, niet wordt voldaan, 
voorziet de scheepsmeter daarin op kosten van 
den belanghebbende. 

11. Zoo spoedig mogelijk na de meting, mter
lijk den vijfden werkdag daarna, en naclat het 
meetloon en de verschuldigde kosten zijn vol
daan, wordt door den scheepsmeter aan den 
schipper een meetbrief afgegeven, ingericht 
volgens een door Onzen Minister van Financiën 
vast te stellen formulier. 

Behalve de bijzonderheden, bedoeld bij art. 9 
van het Aanhangsel, vermeldt de meetbrief de 
laadhoogte, zijnde de vertikale afstand tus- , 
scben het vlak van ledigen en dat van grootsten 
toegelaten diepgang en de vrijboordhoogte, 
zijnde de vertikale afstand tusschen het vlak, 
aangewezen door den bovenkant van het vaste 
boord en het vlak van grootsten toegelaten diep
gang. 

12. Vaartuigen, als bedoeld zijn bij art. 4, 
letter a, van het Aanhan(i;sel, worden van 
ijkschalen voorzien, indien zij naar het buiten
land varen of de aanbrenging van ijkschalen 
door den belanghebbende wordt gewenscht. 

Verlangt de belanghebbende nader, dat als
nog ijkschalen worden aangebraJht, dan wendt 
hij zich daartoe, onder overlegging van den 
meetbrief tot den scheepsmeter van het dis
trict, waar het schip zich bevindt. Is de meet
brief nog geldig, dan wordt zonder nieuwe me
ting en tegen betaling van de kosten, daarvoor 
in art. 13 vastgesteld, aan dat verlangen vol
daan. Hetgeen in het tweede lid van art. 8 is 
bepaald voor de meting, geldt ook ten aanzien 
van het nader aanbrengen van ijkschalen op 
andere plaatsen, dan die in het eerste lid van 
dat artikel zijn bedoeld . 

Van de plaatsing van de ijkschalen wordt 
aanteekening op den meetbrief gesteld en ken
nis gegeven aan den scheepsmeter van het 
district, waar de meetbrief is ingeschreven in 
den ligger, bedoeld bij art. 22. 

13. H et meetloon, door den belanghebbende 
aan het Rijk te voldoen, bedraagt voor elke 
kubieke meter verplaatsing : 

a. tot en met 600 kubieke meter . f 0.05, 
b. boven 600 kubieke meter . . . f 0.026 • 

Het meetloon bedraagt voor elk vaartuig 
ten minste f 5.- en ten hoogste f 60.- . 

De kosten van de jjkmerken of de ij kplaten 
zijn in het meetloon begrepen. 

Daarenboven wordt voor elke geplaatste 
ijkschaal voldaan : 

26 
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bij een geID:iddelde hoogte der schalen van 
1 meter of minder . . . . . . . . . f 2.-, 

bij een gemiddelde hoogte grooter dan 
1 meter tot en met 2 meter . . . . . ,, 4.-, 

en bij een grootere gemiddelde hoogte " 5.-. 
Het meetloon en de koswn worden tegen 

quitantie betaald aan den scheepsmeter, die 
daa rvoor, alvorens tot de meting of het plaatsen 
van ijkschalen over te gaan, zekerheid kan 
vorderen. 

14. De belanghebbende, die met de uitkomst 
der meting van zijn vaartuig geen genoegen 
neemt, kan binnen zes maanden na de afgifte 
van den meetbrief bij den scheepsmeter in 
een ander district schriftelijk hermeting vragen. 

De hcrmetmg is beslissend. 
De hermeting en zoo noodig de vernieuwing 

van de ijkmerken of de ijkplaten en van de 
ij kschalen geschieden kosteloos, indien het ver
schil met de eerste meting meer dan 1/40 van 
den gemeten inhoud bedraagt. · 

De scheepsmeter, die de hermeting verricht, 
geeft in dat geval een nieuwen meetbrief af, 
die alsdan geacht wordt in hetzelfde district 
te zijn opgemaakt als de eerste en waarin uit 
dezen de onderscheidingsteekenen en het volg
nummer, bedoeld bij art. 9, 2°. van het Aan
hangsel, worden overgenomen. Hij geeft voorts, 
onder bijvoeging van den eersten meetbrief, 
van de uitkomst der hermeting kennis aan den 
scheepsmeter, die de meting heeft verricht en 
die daarvan aanteekening stelt in den ligger, 
bedoeld bij art. 22. 

I s het verschil met de eerste meting 1 '40 of 
minder, dan wordt deze a ls juist aangemerkt 
en betaalt belanghebbende voor de hermeting 
meetloon en kosten volgens art. 13. 

15. De belanghebbende kan nieuwe meting 
vragen: 

a. indien, zonder dat het , aartuig vertim
mering heeft ondergaan, het vlak van inzinking 
van het ledige vaartuig is veranderd ; 

b. indien buiten het geval, voorzien bij art. 
16, tweede lid, het vaartuig van bestemming 
is veranderd, voor zoover daardoor ingevolge 
de bepalingen van dit besluit de grootste toege
laten diepgang een wijziging cndergaat. 

De nieuwe meting wordt niet verder uitge
strekt dan noodig is voor de bepaling van de 
geheele verplaatsing en in daartoe leidende 
gevallen van de verplaatsing van het vaartuig 
bij eiken centimeter inzinking. 

Wegens nieuwe meting volgens dit artikel 
wordt het meetloon, berekend volgens art. 13, 
met de helft verminderd, terw:\jl voor wijziging 
van de ijkschalen en vernieuwin~ of verplaat
sing van de ijkmerken of de iJkplaten geen 
kosten worden gevorderd. Wordt deze nieuwe 
meting door een hermeting gevolgd, waarvoor 
op den voet van art. 14, laatste lid, kosten ver
schuldigd zijn, dan wordt ook hierbij het meet
loon met de helft verminderd. 

Indien de belanghebbende om andere rede
nen, dan hiervoor in dit artikel zijn bedoeld, 
een nieuwe meting verlangt, kan deze worden 
toegestaan. In dit geval betaalt hij het volle 
meetloon en de volle kosten volgens art. 13. 

De snheepsmeter, die de nieuwe meting ver
richt, geeft deswege een nieuwen meetbrief af. 
H ij geeft voorts, voor zoover het een hier te 
lande gemeten vaartuig betreft, onder bijvoe
ging van den ouden meetbrief van de uitkomst 

der meting kennis aan den scheepsmeter van 
het district, waarin de eerste meting is verncht, 
opdat deze daarvan aanteekening stelt in den 
ligger, bedoeld bij art. 22. 

1(,. De meetbrief vervalt, wanneer het vaar
tuig een vertimmering ondergaat, welke op de 
aanwijzing der ijkschalen of op de verplaatsing 
van invloed is. 

Hetzelfde is het geval, wanneer een vaartuig, 
dat gemeten ia op de wijze, bedoeld bij art. 4, 
letter ri, van het Aanhangsel, van bestemming 
verandert, zoodat het gaat behooren tot de 
vaartuigen. vermeld in letter b van hetzelfde 
artikel, of omgekeerd. 

Mocht in een dezer gevallen een nieuwe 
meting plaats hebben, dan gelden ook hierbij 
de voorschriften van art. 15, laatste lid. 

Doet een der in het eerste lid bedoelde geval
len zich voor ten aanzien van een in het buiten
land gemeten vaartuig, dan wordt de meet
brief niet erkend en wordt hieromtrent zoo 
mogelijk een aanteekening op dat document 
gesteld. 

17. Indien aar> een scheepsmeteI. zonder dat 
een nieuwe meting plaat s heeft, mocht blijken, 
dat zich ter aanzien van een hin te laPde ge
mP-ten vaartmg een der gevallen, voorzien in 
de twee voorgaande artfüelen, voordoet, stelt 
hij dienaangaande zoo mogelijk een aanteeke
ning op den meetbrief. Hij geeft daarvan kenn is 
aan den scheepsmeter van het district, waarin 
de meting is verricht, opdat deze da-arvan aan
teeken.ing stelt in den ligger, bedoeld bij ar". 22. 

18. In geval van wijzigmg van den naam of 
de kenspreuk van een vaartuig, wordt op 
echriftelijke mededeeling van den helang
hebbende de nieuwe naam of de nieuwe ken
spreuk op den meetbrief aangeteekend door 
den scheepsmeter van het district, waar het 
vaartuig zich bevindt. 

De scheepsmeter geeft, indien het een hier 
te lande gemeten schi,P betreft, van de aantee
kening kennis aan ZÎJn ambtgenoot van het 
district, waar het vaartuig is gemeten, opdat 
deze daarvan melding maakt in den ligger. 
bedoeld bij art. 22. 

De bij dit artikel bedoelde aanteekening 
geschiedt kosteloos en wordt gedagteekend en. 
onderteekend. 

19. Wanneer een meetbrief verloren geraakt 
of versleten is, kan de belanghebbende schrifte
lijk aap den scheep meter van het district, 
waar het vaartuig gemeten is, een afschrift 
vragen, dat hem tegen betaling van een ver
goeding van f 2.- wordt verstrekt. De ver
sleten meetbrief wordt bij het verzoek over
gelegd. Indien uit een ingevolge 11.rt. 17 in den 
ligger gestelde aanteekening blijkt, dat de 
meetbrief vervallen is of het vaartuig niet meer· 
overeenstemt met de gegevens van den meet
brief, is voor het afgeven van een afschrift de
machtiging van Onzen Minist er van Financiën 
noodig. 

Met machtiging van dien Minister kan ook 
in andere gevallen, dan in den aanhef van dit 
artikel zijn vermeld, tegen betaling, van de
bovenvermelde vergoeding een afschrift van 
den meetbrief worden afgegeven. 

20. De ijkmerken of de ijkplaten en de ijk
schalen moeten door de schippers steeds duide
lijk zichtbaar worden onderhouden. Bij gebreke, 
hiervan wordt de meetbrief niet erkend. 
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Zijn een of meer ijkmerken, ijkplaten of 
ijkschalen verloren geraakt, versleten of on
zichtbaar geworden, dan worden deze, mits 
de meetbrief nog geldig is, op verzoek van den 
belanghebbende door den scheepsmeter van 
het district, waar het vaartuig zich bevindt, 
door nieuwe vervangen tegen betaling voor 
de ijkschalen van de in art. 13 vastgestelde 
kosten. H etgeen in het tweede lid van art. 8 
is bepaald voor de metini; geldt ook ten aanzien 
van het aanbrengen van nieuwe ijkmerken, ijk
platen of ijkschalen op andere plaatsen, dan 
die in het eerste lid van dat artikel zijn bedoeld. 

21 . De autoriteiten of ambtenaren, wien het 
t enietgaan hier te lande van een gemeten vaar
tuig mocht blijken, geven daarvan onverwijld 
kennis aan Onzen Minister van Financiën, voor 
zoover mogelijk onder bijvoeging van den meet
brief en met vermelding van de bij of op de 
ijkmerken of de ijkplaten of elders op het schip 
voorkomende letters en nummers. 

22. In elk district wordt door den scheeps
meter een ligger aangelegd en bijgehouden tot 
inschrijving van de gemeten vaartuigen, over
eenkomstig art. 7 van het Aanhangsel. 

I s in een district meer dan een scheepsmeter 
aangesteld, dan geschiedt dit door een hunner, 
daartoe aan te wijzen door den inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen, onder wien het 
district ressorteert. 

H et formulier voor den ligger, de voorschrif
ten omt ren t de bijhouding en de letters, aan
wijzende het district van inschrijving, worden 
door Onzen Minister van Financiën vastgesteld . 

23. Onverminderd het bepaalde bij a rt. 7 
van het in art. 1 vermelde Verdrag, zooals 
eerstbedoeld artikel bij notawisseling is gewij
zigd, en bij de gelijktijdig daarmede goedge
keurde verklaring tusschen Nederland, B elgië, 
Duitschland en Frankrijk eenerzijds en Zwitser
land anderzijds d .d. 3 Maart 1927 betreffende 
wederzijdsche erkenning van vóór 1 October 
1927 afgegeven meetbrieven, blijven de meet
br ieven, afgegeven volgens Ons besluit van 20 
Juli 1899 (Staatsblad n°. 164), laatstelijk gewij
zigd bij dat van 5 October 1923 (Staatsblad 
n °. 472), hler te lande van kracht tot 1 October 
1932. 

Gedurende dien tijd wordt elke 1000 kilo
gram laadvermo~en, in de meetbrieven vermeld, 
aangemerkt als eén kubieke meter verplaatsing. 

Die meetbrieven vervallen tus chent ijds in 
het in art. 16, eerste lid, bedoelde geval en 
steeds zoodra de vaartuigen volgens de regelen 
van het tegenwoordig besluit en van het Aan

hangsel worden gemeten. Behalve in het eerst
bedoelde geval wordt bij die meting en bij even
tueel daarop volgende hermeting het verschul
digde meetloon, berekend volgens art. 13, met 
de helft verminderd. 

24. H et toezicht op de metingen en de han
delingen der scheepsmeters en assistent-scheeps
meters is opgedragen aan de inspecteurs der 
invoerrechten en accijnzen, ieder in zij11 in
spectie. 

25. Met ingang van 1 October 1927 vervallen 
Onze besluiten van 20 Juli 1899 (Staatsblad n°. 
164-), van 4 April 1910 (Staatsblad n°. 94), van 
12 Maart 1913 (Staatsblad n°. 83), van 25 Juni 
191 8 (Staatsblad n°. 433) en van 26 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 258) en wordt in Ons besluit 
van 5 October 1923 (Staatsblad n°. 472) in plaats 

van "en artikel 6 van Ons besluit van 20 Juli 
1899 (S taatsblad n°. 164) worden" gelezen : 
wordt. 

26. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
de benaming van .,Metingsbesluit Binnenvaar
tuigen" mit s met bijvoeging van jaargang en 
nummer van het Staatsblad, waarin het is op
genomen. 

Onze Ministers van Financiën en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

H et Loo, den 24sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEOTE. 

( Uitgeg. 28 Juni 1927.) 

24 Juni 1927. W ET tot vaststelling van de 
Curaçaoache begrooting voor hét dienst
jaar 1927. S. 201. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 3,128,483. 

25 Juni 1927. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van den accijns voor zout 
benoodigd voor de bereiding van zoute 
baden in herstellingsoorden. S. 202. 

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

Financiën van 27 Mei 1927, n°. 171, afdeeling 
Accijnzen; 

Gezien a rtike! 74, lett er i, der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227), zooals deze 
luidt krachtens de wet van 10 December 1915 
(Staatsblad n °. 493) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1927, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 20 Juni 1927, n°. 94, 
afdeeling Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen: 

Eenig artikel. 
Er wordt vrijdom van den accijns toegestaan 

voor zout ben oodigd voor bereiding van zoute 
baden in herstellingsoorden. 

Op dezen vrijdom zijn van toepassing de 
bepalingen van de artikelen 2 tot en met 13 
van het Koninklijk besluit van 19 Augustus 
1898 (Staatsblad n°. 202), met dien verstande 
dat herstellingsoorden als hler zijn bedoeld met 
fabrieken of trafieken worden gelijkgesteld. 

On1e voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 25sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 11 Juli 1927.) 

25 Juni 1927. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het tijdstip der inwerkingtreding van 
de Wet van den 23sten Juni 1927 (Staats
blad n°. 187) en van het Koninklijk .besluit 
van den 23sten Juni 1927 (Staatsblad 
n °. 188). S. 203. 

Bepaald op 1 Juli 1927. 
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25 Juni 19 27. K ONINKLIJK BESLUIT. 
In het besluit tot vaststelling der ver

goeding moet c.q. gemotiveerd worden 
vastgesteld, dat de vergoeding na aftrek 
der volgens de gemeentelijke verordening 
verschuldigde schoolgelden op nihil moet 
worden gesteld, zulks in verband met het 
bepaalde in het 7• lid, laat st e zinsnede. 

De kost en voor schoolartsen behooren 
niet tot die, waarin de gemeenten naar 
luid van art . 54 hebben t e voorzien. - De 
uitgaven voor speciaal gymnastiekonder
wijs, voor zwem- en voor spraakonderwijs 
staan in casu in t e ver verwijderd verband 
met het gewoon lager onderwijs, dan dat 
zij kunnen worden beschouwd als te zijn 
gedaan voor de openbare lagere scholen. -
Uitgaven voor · favusbehandeling betref
fen de volksgezondheid. - Uitgaven voor 
cursussen in de beginselen der vreemde 
talen kunnen niet worden medegerekend, 
daar deze cursussen geen verband hielden 
met het gewoon openbaar lager onderwijs. 
- Uitgaven voor speciale bewaking van 
scholen en voor het fonds t ot dekking van 
brandschade behooren tot die van instand
houding. - Uitgaven voor de dagschool 
voor schipperskinderen en de klasser voor 
schipperskinderen moeten worden mede
gerekend, daar dit onderwijs moet worden 
aangemerkt als gewoon lager onderwijs . -
Voor de vaststelling der vergoeding per 
leerling is het onverschillig, of de school- ' 
besturen de schoolgelden al of niet zelve 
innen. - De in 1922 bestaande openbare 
m. u. l. o.-scholen zijn t e beschouwen als 
"overeenkomstig" met de toen bestaande 
bijzondere m. u . l. o.-scholen volgens de 
wet van 1878. 

' 19 Januari 1927, n°. 133 0, met vernietiging, 
voor zooveel noodig van het bestreden raads
besluit de bedragen nader heeft vastgesteld ; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, ten 
aanzien van het betoog van de appellanten, 
da t het Gemeentebestuur de vergoeding over 
1922 ten behoeve van de bijzondere oud-meer
uitgebreid-l~ger -onderwijsscholen niet had moe
ten verleenen, naar de uitgaven voor de open
bare oud meer-uitgebreid-lager-onderwijsscho
len, maar die vergoeding had moeten vaststellen 
naar de uitgaven voor het openbaar uitgebreid-
1,.,ger-onderwijs ; dat de vergoeding, ingevolge 
het bepaalde in art. 101, tweede lid, der wet , 
moet worden berekend over het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten over hetzelfde 
die nstjaar van "ove reenkomstige" openbare 
lagere scholen iu de gemeente ; dat onder 
"overeenkomstige" scholen worden verstaan de 
openbare scholen , waar hetzelfde soort onderwijs 
wordt gegeven ; dat het geheele jaar 1922 
openbaar oud-meer-uitgebreid-lager onderwijs
scholen bestonden, waaraan hetzelfde soort 
onderwijs a ls aan de bijzondere oud-meer
uitgebreid-lager-onderwijssch ::,len werd gegeven 
zoodat bedoelde openbare scholen als "overeen
komstige" scholen in den zin der wet zijn aan 
t.e merken ; dat het gemeentebestuur derhalve 
bij de vast stelling van de vergoeding over 1922 
ten behoeve van de bijzondere oud-meer
uitgebreid-lager-onderwijsscholen terecht de 
ui tga.ven voor de openbare oud-meer-uitgebreid
lager-onderwijsscholen tot grondslag heeft ge
nomen; dat , t en aanzien van de uitgaven voor 
medisch-hygiënisch schooltoezicht, in hoogste 
instan t ie is beslist, dat deze uitgaven niet tot 
de kosten van het lager onderwijs, maar tot 
die voor de volksgezondheid behooren; dat het 
Gemeentebestuur mitsdien de bedoelde uitgaven 
bij de vast~telling der vergoeding terecht buiten 
beschouwing heeft gelaten; dat t en aanzien 
vau de uitgaven voor favusbehandeling, voor 
speciaal gymnastiekonderwijs, voor zwem
onderwijs en voor spraakonderwijs, Burge
meester en Wethouders mededeelen, dat de 
favusbehandeling geschiedt in speciaal daar
voor ingerichte, los van de school staande 
klinieken ; dat het speciale gymnastiekonder
wijs vanwege den geneeskundigen dienst buiten 
de school wordt gegeven aan kinderen, die 
verbetering van lichaamshouding noodig heb
ben ; dat het zwemonderwijs in de openbare 
zweminricht ingen door daartoe aangestelde 
zwemonderwijzers(essen) buiten schooltijd wordt 
onderwezen en dat het spraakonderwijs door 
speciale spraakonderwijzers eveneens buiten 
schooltijd wordt gegeven ; dat dus de uitgaven 
voor favusbehandeling, voor speciaal gym
nastiekonderwijs, voor zwemonderwijs en voor 
spraakonderwijs, als staande in ver verwijderd 
verband tot de school, niet onder de door 
appellanten bedoelde kosten kunnen worden 
gebracht , te minder, daar ook de leerlingen van 
de bijzondere scholen van die instellini;en ge
·bruik maken of kunnen maken, zooctat het 
tegen den geest der wet zou indruischen de aan 
de besturen dier scholen toekomende jaarlijksche 
vergoeding bovendien te verhoogen met een 
bedrag, voortvloeiende uit het medetellen van 
de door de gemeente voor bedoelde instellingen 
gemaakte kosten ; dat het gemeentebestnur 
derha lve de meerbedoelde uitgaven terecht bij 

WrJ WILHELMINA, EN Z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Prof. Dr. F. W. Grosheide, als gemachtigde van 
het Bestuur der Vereeniging voor lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag te Amster
dam en 25 andere besturen van bijzondere lagere 
scholen tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van IP Januari 1927, no. 133 0 ., 
waarbij met vernietiging voor zooveel noodig 
van het besluit van den Raad van Amsterdam 
van 25 Maart 1925, n°. 191, nader is vastgesteld 
het bedrag der door die gemeente ten behoeve 
van de bijzondere scholen van vorenbedoelde 

· besturelJ over het jaar 1922 uit te keeren ver
goeding, bedoeld in a.rt. 101 der Lager-Onder 
wijswet 1920 ; 

Den Raad van Sta te, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Mei 1927, n°. 440; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1P27, n°. 8956, Afd. L. 0. F. 

0. dat de gemeenteraad van Amsterdam bij 
besluit van 25 Maart 1925, n°. 191, het. bedrag 
der vergoeding bedoeld in art. 101, tweede lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor de scholen 
van vorenbedoelde besturen over het jaar 1922 
hedt vastgesteld ; da t, nadat van dit raads
besluit het Bestuur der Vereeniging voor lager 
onderwijs op Gereformeerden grondslag te 
Amsterdam en 26 andere schoolbesturen bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
waren gekomen, dit college bij besluit va.n 
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de berekening van de kosten, waarnaar de ver
goeding wordt va;itgesteld, heeft uitgeschakeld ; 
dat ten aa~zien van de uitgaven voor de dag
school voor schipperskinderen en de klassen 
voor schipperskinderen, het onderwijs aan 
schipperskinderen, niet behoorende tot. het 
eigenlijke lager onderwijs, naar hun oordeel 
als buitengewoon lager onderwijs is aan te 
merken; dat het gemeentebestuur mitsdien de 
daarvoor gedane uitgaven terecht buiten be
schouwing heeft gelaten ; dat ten aanzien van 
de uitgaven voor de cursussen in rlo beginselen 
der vreemde talen, de appellanten deze uitgaven 
wenschen te zien gerangschikt onder de kosten 
der verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, bedoeld in a rt. 101, vijfde lid, j0 • 

art .. 55, letter o der wtt ; dat volgens de door 
Burgemeester en Wethouders verstrekte inlich
tingen deze inmiddels opgeheven curssussen, 
ingesteld ten behoeve van de leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar der openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs, die geacht 
konden worden hiervoor de noodige geschikt
heid te bezitten, 's avonds van 5-7 uur in de 
schoollokalen werden gehouden en io geenerlei 
verband stonden met de school, daar elke cursus 
zijn eigen hoofd had en vakonderwij zers met 
het geven van onderwijs waren belast; dat het 
gemeentebestuur mitsdien de kosten van die 
cursussen, niet behoorende t.ot de door de 
appellanten bedoelde uitgaven , terecht buiten 
beschouwing heeft gelaten ; dat ten aanzien 
van de wtgaven voor verzekering der school
gebouwen tegen brandschade, in hoogste in
stantie meermalen is beslist, dat deze uitgaven 
niet onder de kosten, bedoeld in art. 101, vijfde 
lid, der wet kunnen worden ~erangschikt ; dat 
het gemeentebestuur mitsdien die uitgaven 
tereclit bij de vaststelling van de vergoeding 
niet heeft medegeteld, dat ten aanzien van de 
uitgaven voor bewaking cler schoolgebouwen 
deze uitgaven naar de meening der appellanten 
dienen ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs ; dat volgens de door Bur
gemeester en Wethouders verstrekte inlich
t ingen deze uitgaven een gevolg zijn van de 
bewaking buiten schoolt~jd van slechts enkele 
eenzaam gelegen schoolgebouwen; dat Ged. 
Staten, in verband hiermede, met het gemeente
bestuur van oordeel zijn, dat die ui tgaven niet 
onder de kosten, dienende ter verzekuing van 
den goeden gang van het onderwijs kunnen 
worden gebracht, maar veeleer tot die van de 
politie behooren; dat het gemeentebestuur der
halve deze uitgaven terecht buiten beschouwing 
heeft gelaten ; dat Ged. Staten ten aanzien van 
de uitgaven voor den administratieven dienst 
van het openbaar lager onderwijs en voor de 
schoolgeld.inning van oordeel zijn, dat de ver
goeding, toekomende aan de bij het geding 
betrokken schoolbesturen, zoowel met de kosten 
van administratie als met de daarmede op één 
lijn te stellen kosten der schoolgeldinning, be
hoort te worden verhoogd, met dien verstande, 
dat voor de scholen, die zelve voor de inning 
der schoolgelden zorg dragen, een bedrag van 
f 0.60 per leerling en voor de overige scbolen 
een bedrag van f 0.50 per leerling tot grondslag 
wordt genomen ; dat de gemachtigde van de 
schoolbesturen in beroep aanvoert : 1 °. dat 
het besluit van Ged. Staten onvolledig is, daar 
het niet de door Ged. Staten verhoogde ver-

goeding voor de scholen Jan Luykonstraat 19 
en Hondecoeterstraat 6 vaststelt ; dat de bij die 
scholen in het besluit van Ged. Staten voor
komende opmerking : ,,Schoolgeld honger dan 
totaalvergoeding" niet voldoende is, omdat nu 
niet officieel is vastgesteld hoeveel verhoogde 
vergoeding Ged. Staten voor die scholen aan de 
besturen toekennen, respectievelijk hoeveel 
voor die scholen minder zal behoeven te worden 
terugbetaald aan het gemeentebestuur dan 
wanneer de door den Raad voor die scholen 
vastgestelde vergoeding door Ged. Staten als 
juist ware erkend ; 2°. dat Ged. Staten ten 
onrechte hebben beslist, dat de volgende uit
gaven, gedaan voor het openbaar lager onder
wijs te Amsterdam, terecht door den Raad 
niet zijn medegeteld bij de berekening der 
totaal-kosten va.n het openbaar lager onderwijs ; 
a. de uit.gaven voor het medisch en hygiënisch 
schooltoezicht; b. de uitgaven voor het speciaal 
gymn5.stiek onderwijs, voor de behandeling 
van schoolkinderen, lijdende aan favus, voor 
het zwemonderwijs en voor het spraakonder
wijs ; c. de uitgaven voor bewaking van scho
len ; d. de kosten vaH het fonds tot dekking 
van brandschade ; e. de uitgaven voor cur
sussen in di, beginselen der vreemde talen ; 
/. de ui tgaven voor de dagschool voor schippers-. 
kinderen en de kla;isen voor schipperskinderen ; 
daar de uitgaven onder a, b en e ten goede 
komen aan leerlingen der openbare scholen en 
ook op de begrooting als uitgaven voor het 
lager onderwijs zijn vermeld, die onder c tot 
den goeden gang van het onderwijs bijdragen, 
die onder d ook kosten van openbare scholen 
betreffen, evenzeer als assurantie-premies onder 
de kosten van bijzondere scholen vallen, en die 
onder f in de gemeentebegrootingen onder 
gewoon lager onderwijs worden gerangschikt, 
terwijl ook de leerkrachten op de schippers
scholen worden vergoed door het Rijk op grond, 
dat het onderwijs op die scholen gewoon lager 
onderwijs is ; 3°. dat de door Ged. Staten 
toegekende verhooging voor administratie
kosten en voor schoolgeldinning (f 0.60 per 
leerling voor scholen, die zelve de schoolgelden 
innen en f .0.50 per leerling voor de overige 
scholen, waaruit due voortvloeit, dat voor 
administratiekosten f 0.50 per leerling en voor 
schoolgeldinning f 0.10 per leerling wordt ver
g.:ied) te laag en ontoereikend is voor een stad 
als Amsterdam en per leerling in geenen deele 
gelijkstaat met de kosten, verbonden aan de 
administratie en schoolgeldinning ten behoeve 
van het openbaar onderwijs ; dat zij ten slotte 
niet accoord gaan met de beslissing van Ged. 
Staten, dat de in 1922 bestaande openbare ook 
meer uitgebreid lager-onderwijsscholen waren in 
den zin der wet "overeenkomstige" scholen met 
de toen bestaande bijzondere oud-meer-uit
gebreid-lager-onderwijsscholen volgens de wet 
van 1878, daar de wet voorschrijft, dat de 
vergoeding der exploitatiekosten moet geschie
den naar gelang der kosten van "overeenkom
stige" openbare scholen volgens de onderschei
dingen van art. 3, in welke artikel géén sprake 
is van meer-uitgebreid-lager-onderwijsscholen 
volgens de wet van 1878, zoodat deze scholen 
h. i. ten aanzien der gemeentelijke vergoeding 
behooren te worden gelijkgesteld met openbare 
uitgebreid-lager-onderw,jsscholen; 

0. ten aanzien van de eerste griE'f van den 



1927 25 JUNI. 406 

appellant betreffende de onvolledigheid van 
het besluit van Ged. Staten, dat Ged. Staten 
bij hunne beslissing gemotiveerd hadden be
hooren vast te stellen, dat de vergoeding na. 
a ftrek van de volgens de gemeentelijke veror
dening verschuldîgde schoolgelden op nihil 
moet worden gesteld, opdat vaststa, welk bedrag 
overeenkomstig het bepaalde in art. 101, lid 7, 
der Lager-Onderwijswet 1920 in de gemeentekas 
moet worden gestort, zoodat deze grief ge
grond is: 

0. ten aanzien van de grief, dat de uitgaven 
voor medisch en hygiënisch schooltoezicht niet 
bij de kosten voor de openhare lagere scholen 
zijn medegerekend ; dat art. 57 van het ontwerp
Lager-Onderwijswet (thang art. 55 van do 
Lager-OnderwiJswet 1920) aanvankelijk tot de 
kosten van het openbaar lager onderwijs onder 
letter l mederekende "die voor de school
artsen" ; dat deze woorden bij de openbare 
beraadslaging in de Tweede Kamer der Staten
Generaal uit het artikel zijn geschrapt ten 
gevolge van de aanneming van een amendement, 
nadat de Kamer bij motie als haar oordeel had 
uitgesproken, dat het medisch-hygiënisch 
schooltoezicht moest staan onder het Staats
toezicht van de Volksgezondheid: dat daarom 
moet worden aangenomen, dat de kosten voor 
schoolartsen niet behooren tot die, waarin de 
gemeenten naar luid van art. 54 der wet hebben 
te voorzien ; 

0. ten aanzien van de grief, dat bij de kosten 
voor de openbare lt.gere scholen niet zijn 
medegerekend, de uitgaven voor het speciaal 
gymnastiekonderwijs, voor het zwemonderwijs 
en voor het spraakonderwijs, dat Ged. Statc-n 
op de in hun besluit genoemde gronden terecht 

hebben beslist, dat deze uitgaven in ver ver
wijderd verband staan met het gewoon lager 
onderwijs, als bedoeld in art. 3 dèr wet, zoodat 
deze uitgaven terecht niet zijn beschouwd als 
te zijn gedaan voor de openbare lagere scholen; 

0. ten aanzien van de grief, dat de uitgaven 
voor favusbehandeling niet zijn medegerekend 
onder de kosten van de openbare lagere scholen, 
dat deze grief ongegrond is, daar deze uitgaven 
de Volksgezondheid betreffen, terwijl de plaats, 
waar deze uitgaven in de gemeentebegrooting 
zijn vermeld, niet beslissend is over den aard 
der uitgaven : · 

0. ten aanzien van de pief, dat de uitgaven 
voor de cursussen in de beginselen der vreemde 
talen niet onder de kosten voor de open bare 
school zijn medegerekend, dat deze grief on
gegrond is, daar deze cursussen geen verband 
hi6lden met het op de openbare lagere scholen 
gegeven gewoon lager onderwijs ; 

0. ten aanzien van de grief, dat de uitgaven 
· voor speciale bewaking van scholen en voor 
het fonds fot dekking van brandschade niet 
zijn medegerekend bij de kosten voor de open 
bare lagere scholen, dat deze grief gegrond i&, 
daar de hicrbedoelde kosten oehooren tot die 
van instandhouding : 

0. ten aanzien van de grief, dat de uitgaven 
voor de dagschool voor schipperskinderen \!Il 
de klassen voor schipperskinderen niet b~j de 
kost-en van de openbare lagere scholen zijn 
gerekend, dat deze grief gegrond is, daar dit 
onderwijs, zoolang het niet door Ons met toe
passng van art. 4, lid 1, der Lager-Onderwijs
wet 1920 als buitengewoon lager onderwijs is 

aangewezen, moet worden aangemerkt als 
gewoon la11er onderwijs ; 

0. ten aanzien van de grief, betreffende de 
door Ged. Staten toegekende verhanging voor 
administratiekosten en voor schoolgeldinning, 
dat Ged. Staten ten onrechte de vergoeding 
per leerling, bedoeld in art. 10 l, lid 2, der wet 
verschillend hebben vastgesteld naar gelang de 
schoolbesturen de schoolgelden al of niet zelve 
innen, daar immers grondslag der vergoedÏRg 
is het gemiddeld bedrag per leerling van de 
kosten voor de openbare lagere scholen en daar
op uiteraard niet van invloed is de omstandig
heid, dat de schoolbesturen der bijzondere 
scholen de schoolgelden zelve innen; dat, nu 
zonder tegenspraak van de zijde van het ge
meentebestuur de administratiekosten der 
openbare lagere scholen zonder schoolgeld
inning zijn geschat op f 0.50 per leerling en de 
onjuistheid van dit bedrag niet is gebleken en 
evenmin door den appellant is aangetoond, 
deze kosten met inbegrip van de schoolgeld
inning zeker op f 0.80 per leerling dienen te 
worden gesteld, zoodat dit bedrag aan alle 
bijzondere lagere scholen als grondslag voor de 
vergoeding voor administratiekosten dient te 
worden genomen ; 

0 . ten aanzien van de ~ricf, dat in 1922 be
staande openbare meer-mtgebreid-lager-onder
wijsscholen zijn beschouwd als overeenkomstig 
met de toen bestaande bijzondere meer-uit
gebreid-lager-onderwijsscholen volgens de wet 
van 1878, dat deze grief on.,.egrond is daar in 
art. 101, lid 2 onder overeenkomstige openbare 
lagere scholen moeten worden verstaan de 
scholen van dezelfde soort in de gemeente 
bestaande en de Lager-Onderwijswet 1920 in 
art. 193, lid 2, de meer-uitgebreid-lager-onder
wijsscholen als zoodanig nog o. a. gedurende 
het jaar 1922 liet voortbestaan ; 

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

met handhaving van de vernietiging, voor 
zoover noodig, van het besluit van den Raad 
der gemeente Amsterdam, d.d. 25 Maart 1925, 
n°. 191, het bestreden besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 19 Jan. 1927, n°. 133 C 
te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. • (A.B.) 

25 Juni 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Onder de ko ten, bedoeld in het 5° lid, 

behooren ook die voor de aanschaffing van 
leermiddelen, die door het gemeE"ntebe
stuur niet als exploitatie-uitgaven doch als 
buitengewone uitgaven worden beschouwd . 

De kosten van brandverzekering moeten 
worden geacht deel uit te maken van de 
algemeene kosten van instandhouding. 

Het 2• lid van art. l~l heeft het oog op 
de werkelijk gemaakte kosten ; daar voor 
de verlichting der openbare lagere scholen 
de kostprijs wordt in rekening gebracht, 
kan voor de berekening der vergoeding 
aan de bijzondere scholen ook slechts de 
ko tprijs in aanmerking komen. 

WIJ WILHEL.t'1INA, ENZ. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Paro• 
chie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvan-
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gen (Heikant), gevestigd te Tilburg, als bestuur 
der Roomsch-Katholieke Jongensschool Hei
kant 13 en der Roomsch-Katholieke Meisjes
school Heikant 41 en verscheidene andere Kerk
besturen, tegen de besluiten van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 26 Januari 1927, G. 
n°. 338, Ine Afd. B., waarbij met vernietiging 
van het besluit van den Raad van Tilburg van 
24 Juli 1925 nader is vastgesteld het bedrag 
der vergoeding, waarop de appellanten ten 
behoeve van deze scholen overeenkomstig 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1!!20 over het 
jaar 1922 aanspraak kunnen maken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Mei 1927, n°. 398; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1927, n°. 8382, afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Tilburg bij 
besluit van 24 Juli 1925 voor ieder der boven
bedoelde scholen de gemeentelijke vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het jaar 1922 heeft vastgesteld ; dat 
van het raadsbesluit de bovengemelde school
besturen bij Ged. Staten in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat bij de vaststelling der 
vergoeding niet zijn medegerekend de kosten 
van : a. administratie ; h. den gemeentelijken 
schoolartsendienst ; c. verzekering tegen brand
scb,ade en d. vakonderwijs ; dat de gemeente 
Tilburg in gebreke is gebleven, voldoende leer
middelen voor het open baar lager onderwijs 
aan te schaffen, althans voor bare openbare 
school aan de Molenstraat, waarvan de In
spectie van het lager onderwijs zegt, dat zelfs 
niet, in de school aanwezig waren vele van de 
boeken en leermiddelen, die in het geldende 
leerplan stonden vermeld ; dat een deel der 
leermiddelen van de openbate uitgebreid-lager
onderwijsschool aan de Langestraat is over
gebracht naar de openbare lagere school aan de 
Schijfstraat, zonder dat, uit de rekening der 
gemeente kan worden afgeleid, dat eene over
boeking van kosten van de eene .op de andere 
school heeft plaats gehad ; dat Ged. Staten bij 
besluiten van 26 J anuari 1927, G n°. 338, 
III0 Afd. B., met vernietiging van het raads
besluit, het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101 der wet, over het jaar 1922 voor 
iedere der bovengemelde scholen gewijzigd 
hebben vastgesteld, daarbij o. m. ovenvegende, 
dat de uitgaven wegens verzekering tegen 
brandschade niet geacht kunnen worden te 
worden gedaan ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs en dus niet kunnen 
worden gerangschikt onder de kosten, bedoeld 
in artikel 101, vijfde lid, der wet, zoodat de 
Gemeenteraad terecht bedoelde uitgaven niet in 
aanmerking heeft gebracht bij de berekening 
der gemeentelijke vergoeding ; dat, wat betreft 
het bezwaar dat een deel der leermiddelen van 
de openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs aan de Langestraat is overgebracht naar de 
openbare lagere school aan de Schijfstraat, 
zonder dat uit de rekening der gemeente kan 
worden afgeleid, dat eene overboeking van 
kosten van de eene op de andere school heeft 
plaats gehad; dat di t bezwaar buiten verdere 
behandeling kan worden gelaten, aangezien dit 
bezwaar door den vertegenwoordiger van de 
schoolbesturen bij de openbare behandeling 

'van de beroepschriften i ingetrokken ; dat door 
de schoolbesturen in beroep wordt aangevoerd, 
dat in de eerste plaats door Ged. Staten is 
beslist, dat door den Raad der gemeente Til
burg bij de vaststelling van het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1922 ten 
behoeve van de bijzondere scholen terecht niet 
in aanmerking zijn gebracht de kosten van 
aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van 
de openbare lagere school aan de Korte Schijf
straat; dat wat dit punt betreft de Raad en · 
Ged. Staten zich ten onrechte op het standpunt 
stellen, dat in dit geval de kosten van aan
schaffing van leermiddelen niet kunnen worden 
aangemerkt als uitgaven, bedoeld in art. 101, ~ 
vijfde lid, j 0 • art. 55, onder / der Lager-Onder
wijswet 1920, welke bepalingen uitdrukkelijk 
en imperatief voorschrijven, dat de kosttih voor 
het aanschaffen en onderhouden van de school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften wel 
als zoodanig moeten worden aangemerkt ; dat 
evengenoemde wetsbepalingen het dour den 
Raad en Ged. Staten gemaakte onderscheid 
tusschen buitengewone en gewone uitga ven voor 
leermiddelen niet kennen, en het feit, dat de 
gemeente Tilburg deze uitgaven op buiten
gewoon boekt, aan het wettelijk voorschrift 
geen afbreuk mag doen ; dat de vraag, of be
paalde uitgaven al of niet een buitengewoon 
karakter dra.gen of derhalve zoodanige uitgaven 
behooren te worden gebracht op de kapitaals
of op de exploitatierekening, een vraag is van 
&emeentelijke administratie en financieering en 
cte bovenaangehaalde wettelijke bepalin~en, die 
de kosten van aanschaffing van leermiddelen, 
als jaarlijksche exploitatiekosten aanmerken, de 
gemeente Tilburg er toe hadden moeten leiden / 
die kosten ten laste van den gewonen dienst te 
boeken ; dat de gemeente Tilburg, nu zij zulks 
niet gedaan heeft, daardoor 'de rechten der 
bijzondere schoolbesturen niet mag verkorten ; 
dat in de tweede plaats door Ged. St-aten is 
beslist, dat de uitgaven _wegens verzekering 
tegen brandschade niet geacht kunnen worden 
te worden gedaan ter verzekering van den 
goeden gang van · het onderwijs en dus niet 
kunnen worden gerangschikt onder de kosten, 
bedoeld in art. 101, vijfde lid , der wet, zoodat 
de gemeenteraad terecht bedoelde uitgaven 
niet in aanmerking heeft gebracht bij de bere
keping der gemeentelijke vergoeding; dat wat 
dit punt betreft, de Raad en Ged. Staten t,en 
onrechte aannemen, dat in dit geval de kosten 
van verzekering der schoolgebouwen tegen 
brandschade niet lnrnnen worden aangemerkt 
als uitgaven, bedoeld in art. 101, vijfde lid, 
j0 • art. 55, onder / der Lager-Onderw~jswet 
1920; dat in de derd , plaats door Ged. Staten 
bij de vaststelling van het bedrag der vergoeding 
ingevolge art. 101 dor wet geene rekenin6 is 
gehouden met het feit, dat oij de berekening 
van het gemiddelde bedrag der kosten van het 
openbaar lager onderwijs over het jaar 1922, 
het bedrag der kosten van verlichting van de 
openbare lagere scholen is bepaald naar den 
kostprijs, terwijl de kosten van verlichting voor 
de bijzondere lagere scholen is berekend naar 
den particulieren verkoopprijs; dat wat dit 
punt betreft, Burgemeester en Wethouders van 
'filburg aanvankelijk zich bereid hebben ver
klaard te bevorderen, d&t aan de besturen der 
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bijzondere lagere scholen zouden worden ge
rest-itueerd de bedragen, die over de jaren 1922, 
1923, 1924 en 1925 aan de gemeente Gas- en 
Electriciteitsfabrieken zijn betaald wegens kos
ten van verlichting dier scholen, voor zoover 
die bedragen den kostprijs, die aan de gemeente 
voor de verlichting van de openbare scholen in 
rekening is gebracht, hebben overtroffen; dat 
bij de behandeling van het beroep in de ver
gadering van Ged. taten van Noord-Brabant 

. werd opgemerkt, dat eene restitutie als hier
bedoeld, administratief niet juist zou zijn en 
feitelijk in de berekening van de kosten van 
het openbaar lager onderwijs het verschil tus
schen den kostprija en den particulieren prijs 
alsnog behoorde te worden opgenomen ; dat 
in verband daarmede door Gede Staten aan 
den gemachtigde van de schoolbesturen werd 
verzocht eene opgave van bedoeld verschil aan 
het gemeentebestuur te vragen en aan Ged. 
Staten over te leggen ; dat, ondanks herhaalde 
verzoeken, de evenbedoelde opgave door het 
gemeentebestuur niet was verstrekt op het 
oogenblik, dat Ged. Staten verklaarden hunne 
beslissing niet langer te kunnen uitstellen, zoo
dat bij die beslissing de onderha\--ige kwestie 
buiten beschouwing is gebleven; dat daarna 
Burgemeester en Wethouders hunne aanvan
kelijke bereidverklaring tot reatitutie h1,bben 
ingetrokken ; 

0. ten aanzien van het bezwaar, dat onder de 
kosten van de openbare scholen te Tilburg 
niet in aanmerking zijn genomen die van 
aanschaffing van leermiddelen voor de openbare 
lagere school aan de Korte chijfstraat, dat dit 
bezwaar gegrond is, daar onder de kosten van 
de openbare lagere scholen, bedoeld in lid 2 
van art. 101 der Lager-Onderwijswet 192(,, 
krachtens lid 5 van dit artikel behooren die 
volgens artikel 55 onder f en deze bepaling 
zonder eenige beperking spreekt van het aan
scha:Jen van leermiddelen ; 

0. ten aanzien van het bezwaar betreffen het 
niet in aanmerking brengen voor vèrgoeding 
van de kosten van verzekering der 3choolgebou
wen tegen brandschade, dat ook dit bezwaar 
gegrond is, daar deze kosten moeten worden 
geacht deel uit te maken van de algemeene 
kosten van instandhouding ; 

0. ten aanzien van het bezwaar dat de kosten 
van de openbare lagere scholen zijn berekend 
o. m. naar den kostprijs der verlichting, dat dit 
bezwaar ongegrond is, aangezien artikel 101, 
lid 2, het oog heeft op de werkelijke kosten 
van de openbare lagere scholen en de kosten 
van verlichting voor de gemeente Tilburg niet 
hooger zijn dan den kostprijs ; 

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

met handhaving van de vernietiging van 
het besluit van den Raad van Tilburg van 
24 Juli 1925, de bestreden besluiten van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 26 Januari 1927, 
G n°. 338, JIIe Afd. B. te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

27 Juni 1()27. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 12 
December 1925 te 's-Oravenhage tusschen 
Nederland en Zwitserlan-t gesloten verzoe
nin~sverdrag (Staatsblad 1927, n°. 123). 
s. 204. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Gezien de Wet van 30 April 1927 (Staatsblad 

no. 123), houdende goedkeuring van het op 
12 December 1925 te 's-GTavenhage tusschen 
Nederland en Zwitserland gesloten verzoenings
verdrag, van welk verdrag een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag op 11 Ju.ni 1927 te 's-GTaven
hage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2l sten Juni 
1927, Directie van het Protocol; n°. 19205; 

Hebben goedgevonden en verstaal\ : 
- meergenoemd verdrag, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 27sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De J,J inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

(Uitgeg. 11 Juli 1927.) 
VERTALING. 

VERZOENINGSVERDRAG TU SCHEN 'EDERLAND 
EN ZWITSERLAND. 

Rare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

De Zwitsersche Bondsraad 
bezield met het verlangen de vriendschar,s

banden die Nederland en Zwitserland vereeni
gen nauwer aan te halen en de vreedzame 
beslechting te bevorderen door verzoening in 
geschillen die tusschen de beide landen mochten 
ontstaan en die op geen andere wijze mochten 
w01·den opgelost, hebben besloten daartoe een 
verdrag te sluiten en tot Hunne Gevolmach
tigden benoemd, te weten : 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Zijne Excellentie Jhr. H. A. van K arnebeek, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken 

en 
De Zwitsersche Bondsraad : den H eer A. 

de Pury, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Mmister van den Zwitserschen Bondsraad 
te 's-Gravenhage, 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzijdsche volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1. Elk ge chil van welken aard het 
ook zij, dat tu~si;hen de verdragslllitende par
tijen mocht rijzen en dat niet binnen redelijken 
tijd langs diplomatieken weg mocht kunnen 
worden opgelost en dat niet vatbaar zou zijn 

1 Hierna is a lleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst de wet va.n 30 April 
1927, s. 123. 
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voor beslechting door rechtspraak of arbitrage 
overeenkomstig artikel 36, alinea 2, van het 
Statuut va,n het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie of overeenkomstig eenige 
andere internationale overeenkomst, die tus
schen de verdragsluitende partijen van kracht 
mocht zijn, zal - op verzoek van beide Partijen 
of één harer - worden onderworpen aan een 
permanente verzoeningscommissie ter fine van 
onderzoek en verslag. 

De verdragsluitende Partijen zullen overeen 
kunnen komen, dat een geschil, dat vatbaar 
zou zijn voor een beslechting door rechtspraak 
of 1trbitrage, te voren onderworpen zal worden 
aan de verzoeningsprocedure. Wanneer bij een 
dergelijk geschil één der Partijen binnen rede
lijken tijd de voorstellen van de commissie niet 
aanvaardt, zal elk harer het geschil kunnen 
onderwerpen aan het Permanente ·H of van 
Internationale Justitie. 

Art. 2. De permanente verzoeningscom
missie zal uit vijf leden zijn samengesteld. 

De verdra~sluitende Partijen zullen elk naar 
vrije keuze éen lid benoemen en de drie anderen 
bij gemeen overleg aanwijzen. Die drie leden 
zullen noch onderdanen van de verdragsluitende 
Staten mogen zijn, noch woonplaats mogen 
hebben op hun grondgebied of zich in hun 
dienst bevinden of hebben bevonden. 

De voorzitter van de Commissie zal benoemd 
word.en bij gemeen overleg uit de leden, die 
gemeenschappelijk zijn aangewezen. 

De Commissie zal worden samengesteid 
binnen zes maanden n a de uitwisseling der 
bekrachtigingsoorkonden van dit verdrag. 

Wanneer de benoeming van de m gemeen 
overleg aan t e wijzen !eden of van den voor
zitter niet plaats vindt binnen zes maanden, t e 
rekenen van de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden of in geval van aftreding of over
lijden binnen twee maanden na het openvallen 
van de zetel, zal Zijne M3jesteit de Koning van 
Denem rken zoo noodig door één der partijen 
worden uitgenoodigd tot die benoemingen over 
te gaan. 

Art. 3. De leden van de verzoeningscom
missie zullen benoemd worden voor drie jaren. 
Behoudens overeenstemming tusschen de ver
dragsluitende Partijen omtrent het tegendeel, 
zullen zij tijdens den duur van hun opdracht 
daarvan niet kunnen worden ontheven. In 
geval van overlijden of aftreding van een lid 
zal in zijn vervanging moeten worden voorzien 
voor het overige van den duur van zijn opdracht. 

Wanneer de opdracht van een lid, dat bij 
gemeen overleg is aangewezen afloopt, zonder 
dat een der P artijen zich tegen haar vernieu
wing verzet, zal de opdracht geacht worden 
hernieuwd te zijn voor een nieuw tijdvak van 
drie jaren. 

Evenzoo zal, wanneer bij afloop van de op
dracht van een lid, dat door één der Partijen 
is aangewezen en deze partij niet in zijn ver
vanging heeft voorzien, zijn opdracht geacht 
worden voor drie jaren te zijn vernieuwd. 

Een lid wiens opdracht afl~opt gedurende 
den loop van een procedure bhjft deel nemen 
aan het onderzoek van het geschil tot aan de 
sluiting van de procedure. 

Art. 4. De verzoeningscommissie za.l be
palen waar haar zetel gevestigd zal "zijn. Het 
zal haar vrijstaan te beslissen, dat die zetel 
naar elders zal worden overgebracht. 

Art. 5. Binnen veertien dagen volgende op 
de kennisgeving van een verz?ek om ve_rz?ening 
aan de permanente verzoenmgscomm1ssie, zal 
elk der verdragsluitende Partijen het lid dat 
door haar naar vrije keuze is aangewezen, kun
nen vervangen door iemand, die een_ bij zonderen 
kennis van zaken heeft ten aanzien van het 
onderwerp, waarover het geschil loopt. 

De Partij, die van dat recht gebruik mocht 
wenschen t-e maken, zal daarvan onmiddellijk 
mededeeling doen aan ·de tegenpartij ; in dat 
geval zal deze van het zelfde recht gebruik 
kunnen maken binnen een termijn van veertien 
dagen te rekenen van de door haar ontvangen 
kennisgeving. 

In geval een der leden van de verzoenings
commissie, die bij gemeen overleg door de 
verdragsluitende Partijen is aangewezen, voor 
het oogen blik verhinderd mocht zijn aan de 
werkzaamheden van de Commissie deel te 
nemen, tengevolge van ziekte of eenige andere• 
omstandigheid, zullen de Partijen .zich met 
elkander verstaan omtrent de aanwijzing van 
een :r;laatsvervanger, mdien daartoe aanleidmg 
bestaat, die tijdelijk in zijn plaats zitting zal 
nemen. 

Wanneer de aanwijzing van dezen plaats
-vervanger niet plaats vindt binnen een tijdv~k 
van drie maanden te rekenen vanaf het t1JdebJk 
openvallen van den zetel, zal Zijn!l Majes~_eit 
de Konin~ van Denemarken door beide Part1Jen 
of door eén harer worden verzocht om hem 
aan te wijzen. 

Elke Partij behoudt zich voor onmiddellijk 
een plaatsvervanger te benoemen om tijdelijk 
het door haar aangewezen permanent lid te 
vervangen dat, t.engevolge van ziekte of door 
eenige andere omstandigheid, voor het oogen
blik verhinderd zal zijn deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de Commissie. De Partij, 
die mocht wenschen van dit recht gebruik te 
ma ken, zal daarvan onmiddellijk mededeeling 
doen aan de tegenpartij. 

Art. 6. De verzoeningsco=issie zal tot 
taak hebben elk geschil te onderzoeken dat 
baar door de verdragsluitende Partijen zal 
worden voorgelegd en een verslag op te stellen 
waarin de feitelijke stand van zaken zal worden 
vastgesteld en dat, telkens wanneer de oms1 an
digbeden dat zullen veroorloven, voorstellen 
zal bevatten met het oog op de beslecht ing 
van het geschil. 

Art. 7. De zaak zal bij de verzoeningscom
missie aanhangig gemaakt worden bij verzoek
schrift door de twee verdragsluitende Partijen 
of één van haar aan haren voorzitter gericht. 

In het laatste geval zal te zelfder tijd aan de 
andere Partij kennis worden gegeven van het 
verzoekschrift. 

Art. 8. De verdragsluitende Partijen zullen 
het recht hebben bij de verzoeningscommissie 
bijzondere vertegenwoordigers te benoemen, 
die ter zelfder tijd als tusschenpersonen zullen 
optreden tusscben baar en de Commissie. 

Art. 9. De verdragsluitende Partijen --.er
plichten zich in alle gevallen en in alle opzichten 
de werkzaamheden van de verzoeningscom
missie te zullen vergemakkelijken en in het 
bijzonder om aan deze d, or tusschenkomst van 
de bevoegde overheden allen gerechtelijken bij
stand te vei leenen. 

De verdragsluitende Partijen verbinden zich 
gebruik te maken van de middelen die haar 
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ten dienste staan, volgens hare binnenlandsche 
wetgeving, ten einde de verschijning van de 
getuigen of de deskundigen, die zich op baar 
grondgebied bevinden en voor die Commissie 
zijn geroepen, te verzekeren. 

Indien deze niet voor de Commissie kunnen 
verschijnen, zullen de Partijen maatregelen 
nemen voor hun verhoor voor hare bevoegde 
overheden. 

Art. 10. De beraadslagingen van de ver
zoeningscommissie zullen met gesloten deuren 
plaats hebben, tenzij de Commissie in overeen
stemming met de Partijen anders beslist. 

Art. ll. De procedure voor de verzoenings
commissie zal op tegenspraak plaats hebben. 

De Commissie zal zelf de procedure regelen, 
daarbij rekening houdend - tenzij eenstemmig 
tot het tegendeel wordt besloten - met de 
bepalin~en vervat in titel III van de Conventie 
van 's-uravenhage van 18 October 1907 voor 
de vreedzame beslechting van internationale 
geschillen. 

Art. 12. Behoudens een bepaling in tegen
overgestelden zin van dit verdrag zullen de 
beslissingen van de verzoeningscommissie bij 
eenvoudige meerderheid van stem.men genomen 
worden. 

Art. 13. De verzoeningscommissie zal baar 
verslag overleggen binnen zes maanden te 
rekenen vanaf den dag, waarop het geschil bij 
haar zal zijn aanhangig gemaakt, tenzij de 
verdragsluitende Partijen in gemeen overleg 
besluiten deze termijnen te verkorten of te 
verlengen. De Commissie van haar kant zal het 
recht hebben dien termijn éénmaal te verlengen. 
Wanneer de procedure eenmaal begonnen is 
zal het den verdragsluitenden Partijen niet 
meer vrijstaan dien te verkorten. 

H et met redenen omkleede advies van de 
leden, die in de minderheid zijn gebleven, zal 
in het verslag worden opgenomen. 

Een exemplaar van het verslag zal aan elk 
der Partijen worden overgelegd. Het verslag zal 
noch wat betreft de uiteenzetting der daad zaken, 
noch wat betreft de rechtskundige overwegin
gen, een bindend karakter hebben. 

De v~rdragsluitende P artijen verbinden zich 
om het verslag niet op eigen initiatief openbaar 
te maken, zonder elkander van te voren geraad
pleegd te hebben. De Commis ie zal de open
baarmaking van haar verslag kunnen gelasten, 
tenzij de twee leden die door de Partijen bij 
vrije keuze zijn benoemd ziJh daar tegen ver
zetten. 

Art. l 4. Tijdens den werkelijken duur van 
de procedure zullen de leden van de verzoenings
commissie een vergoeding ontvangen, waarvan 
het bedrag zal worden vastgesteld tusschen de 
verdragsluitende Partijen. 

Iedere Partij zal haar eigen kosten dragen 
en een gelijk deel van de kosten der Commissie. 

Art. 15. Gedurende den loop van de ver
zoeningsprocedure zullen de verdragsluitende 
Partijen zich onthouden van elken maatregel 
o:p een nadeelige uitwerking zou kunnen hebben 
die de aanneming van de voorstellen der ver 
zoeningscommissie. 

Art. 16. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uit
gewisseld. 

Het verdrag is gesloten over een tijdvak 

van tien jaren te rekenen vanaf de uitwisseling 
der bekracbtigingsoorkonden. 

Indien bef niet tenminste zes maanden voor 
het verstrij ken van dien termijn zal zijn opge
zegd, zal het voor een nieuw tijdvak van tien 
jaren van kracht blijven en zoo vervolgens. 

Wanneer een verzoemngsprocedure aanhan
gig is op het oogenblik van het afloopen van 
dit verdrag, zal die procedure worden voort
bezet volgens de bepalingen van dit verdrag of 
van eenig ander verdrag, dat de verdragsluiten
de Partüen zullen zijP overeengekomen in zijn 
plaats te stellen. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage den twaalfden 
December 1925 in tweevoud. 

(L .. ) v. KARNEBEEK. 
(L .. ) A. DE PURY. 

27 Juni 1927. ARRE T VAN DEN H00GE:K RAAD. 
[Oproeping : d,oen maken van muziek. 

Nadere opgave: maken van muziek, al
thans toelaten dat muziek gemaakt wordt]. 

Deze nadere opgave is geldig. In het feit, 
aangeduid in de oproeping, het teweeg
brengen van muziek, is geen verandering 
gebracht. (Anders Proc.-Gen.). 

De houder der herberg, die zelf de luid
spreker van een radiotoestel plaats in de 
deur tusschen zijn woonvertrek en de her
berglocaliteit en dat toestel in werking 
brengt met het gevolg dat daardoor in die 
localiteit muziek ten gehoore wordt ge
bracht, is terecht als dader van het maken 
van muziek in den zin van art. 48 Alg. 
Pol. Ver. Sliedrecht aangemerkt. Hij is het, 
die rechtstreeks de muziek teweegbrengt. 

(Sr. art. 47, Sv. art. 393, Alg. Pol. Ver. Slie
d.recht at"t. 48). 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith. Ort, Taverne. 

Op het beroep van G. A. S., caféhouder te 
Sliedrecht, requirant van cassatie tegen een 
tegen hem gewezen vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Dordrecht van den 13den Apri11927, waarbij 
hij in hooger beroep, na vernietiging van een 
mondeling gewezen vonnis van het Kantonge
recht te Sliedrecht van 13 Januari 1927, ter 
zake van : ,,het to Sliedrecht als houder eener 
herberg daarin zonder vergunning van den 
Burgemeester muziek maken", met toepassing 
van de artt. 48 en 129 Alg. Pol. Ver. voor de 
gemeente Sliedrecht, benevens art. 23 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van een gulden 
en een dag vervangende hechtenis; (Gepleit 
door Mr. Ph. J. Frenkel). 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Tak. 

In art. 48 der AJa. Politieverordening voor de 
gemeente Sliedrecht wot"dt in den aanhef en 
sub a den houder eener inrichting als in art. 44 
genoemd of diens vervanger verboden zonder 
vergunning van den Burgemeester in bedoelde 
inrichtingen muziek te maken, te doen maken 
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-0f toe te laten, dat muûek gemaakt wordt, 
terwijl in art. 129 dier Verordening tegen 
-0vertreding harer bepalingen hP-chtenis of 
geldboete als straf wordt bedreigd. 

H et voorschri~ bevat dus drie verschillende 
verboden nl. het maken en het doen maken 
van muziek en het toelaten daarvan. 

Bij oproeping was nu aan verdachte telaste
gelegd het doen maken van muziek, welke 
telastelegging t er zitti ng van het Kantonge
recht te Sliedrecht werd veranderd in het maken 
va. n muziek, althans het toelaten d a.arva.n, 
terwijl de Kantonrechter veroordeelde wegens 
het doen maken van muziek en de Arr.-Recht
bank te Dordrecht wegens het maken van mu
ziek. 

Eene ~chromelijke verwarring dus, die enkel 
hierin oorzaak vindt, dat bij den aanvang van 
het onderzoek na voorlezing schriftelijk door 
den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
niet eene nadere opgave van het feit is gedaan, 
dat den verdachte is t,elastegelegd, doch aan 
dezen twee andere feiten worden verweten, 
nl. het maken van muziek, althans het toelaten 
daarvan. 

Daardoor is de nadere opgave, zooals t erecht 
in het eerste middel gesteld wordt, nietig naar 
art. 393 Sv., waarom ik, met voorbijgang der 
tweede grief. concludeer tot vernietiging van het 
vonnis der Rechtbank en van het K antonge
i-echt, tot nietigverklaring der nadere oproeping 
en tot terugwi.1zing der zaak naar het Kanton
gerecht te Sliedrecht ter verdere berechting 
met als basis daarvoor de oproeping. 

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

Savelberg; 
Gelet op de middelen van cassati.E>, namens den 

req uirant voorgesteld bij pleidooi, luidendo : 
I. Schending en verkeerde toepassing van 

art. 393 Sv., door requirant t e veroordeelen 
niettegenstaande de nadere opgave van het 
feit ter terechtzitting van het Kanton~erecht 
niet beantwoordde aan de korte aanctuiding 
van het feit in de aan requirant door den 
verbaliseerenden ambtenaar uitgereikte op
roeping ; 

II. Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 44 en 48 der Alg. Politieverordening 
der gemeente Sliedrecht, door te beslissen, dat 
de bewezen verklaarde feiten opleveren "mu
ziek maken" in den zin van art. 48 voornoemd; 

0 . dat bij het bestreden vonnis is overwogen, 
dat de requirant krachtens · de hiervoren be
doelde oproeping nader t er t erechtzitting aan
gevuld, in eersten aanleg heeft terecht gestaan, 
ter zake: .,dat, hij op 31 December 1926, des 
na.middags omstreeks 63/. uur te Sliedrecht 
7.0nder vergunning van den Burgemeester in 
de door hem aan den Rivierdijk aldaar gehouden 
herberg muziek heeft gemaakt, althans heeft 
toegelaten dat muziek gemaakt werd door 
middel van een radiotoestel, waarvan de 
luidspreker was geplaatst in de openina van 
de deur, welke de verbinding vormt tu;'schen 
zijn, verdachte's, woonvertrek en de herberg
localiteit en wel zoodanig, dat het daaruit 
voortkomf'nd geluid onmiddellijk die localiteit 
werd ingezonden"; 

dat dit feit, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, bij het vonnis is bewezen ver-

klaard, met dien verstande, dat de requi.rant 
muziek heeft gemaakt ; 

0. met betrekking tot het eerste middel ; 
dat m de aanteekening van het mondeling 

vonnis van het Kantongerecht te Sliedrecht 
van 13 ,Januari 1927 ten aanzien van den 
inhoud der telastelegging, naar bij dat vonnis 
werd bewezen verklaard, wordt verwezen naar 
de oproeping met na,dere opgave ; 

dat bij de oproeping aan den requirant wordt 
t elastegelegd : ,.d:1t hij op 31 December 1926 
be Sliedrecht als houder van een herberg in zijn 
inrichting muziek heeft doen mn,ken, zonder 
vergunning van den Burgemeester dezer ge
meente", terwijl het proces-verbaal van het 
voorgevallene t er terechtzitting van voormeld 
Kantongerecht, waarin ook het vonnis werd 
uitgesproken, vermeldt, dat de nadere schrifte
lijke opgave luidt, zooals deze hi.ervoren let
terlijk is aangehaald; 

dat art. 48 der Alg. Politieverordening voor 
de gemeente Sliedrecht, voorzoover ten deze 
van belang, bepaalt : ,.Het is den houder eener 
in art. 44 genoemde inrichting" - waaronder 
herbergen - ,.of zijn vervanger verboden in 
bedoelde inrichtingen zonder vergunning van 
den Burgemeester a. muziek te maken, te doen 
maken of toe te laten dat muziek gemaakt 
wordt"; 

0 . alsnu, dat volgens art. 393 Sv. de nadere 
opgave, op straffe van nietigheid, moet beant
woorden aan de korte aanduiding van het fe it 
in de oproeping, behoudens verbetering of 
aanvulling; 

0. dat hieruit volgt, dat a lleen zoodani.ge 
verbetering of aanvulling verboden is, welke 
ten gevolge heeft, dat de telastelegging niet 
meer beantwoordt aan de aanduiding m die 
oproeping vervat; 

0. dat zulks niet kan geacht wo1·den het 
geval te zijn, wanneer het aan den verdachte 
uit de aanduiding, in verband ook met de on
verwijlde uitreiking der oproeving bij ontdekking 

' op heeterdaad, redelijker.w~ze duidelijk moet 
zijn ter zake van welk feit hij in rechten wordt 
geroepen, zijnde het teweegbrengen van muziek, 
en het alsdan niet afdoet, dat de aanduiding 
is geschied in andere woorden, dan die, welke 
in de nadere opgave zijn gebezigd; 

dat met vooropstelling hiervan in dit geval 
moet worden aangenomen, dat ook na het 
vervangen der woorden "doen maken" van 
muziek door "maken" van muziek, althans 
.,toelaten" dat muziek gemaakt werd, de telas
telegging bleef beantwoorden aan de aanduiding 
in de oproeping en geenszins verandering werd 
gebracht in het daarbij bedoelde feit ; 

0. dat mitsdien het eerste middel is onge
grond; 

0. met betrekking tot het tweede middel : 
dat de bewezenverklaring van het aan den 

rcq uirant telastegelegde maken van muziek 
onder meer steunt op de verkl:.ring van den 
requirant, dat hij was in het bezit van een ra
diotoestel, opgesteld in zijn woonvertrek, het
welk door een deur verbinding had met zijn 
herbergslocaliteit, - dat hij dat toestel in 
werking hee~ gebracht en den luidspreker, 
met den trecht.er gericht naar die localiteit, 
heeft geplaatst in de opening van voormelde 
deur; 

dat ter toelichting van het middel is betoogd, 
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d:i.t bedoelde handeling van den requirant ten 
ZlJnen opzichte geen muziek maken in den zin 
van art. 48 der toegepaste Verordening zou 
opleveren, doch ten onrechte ; 

dat immers. wanneer zooals hier, de houder 
eener herbng zelf den luidspreker van een 
radiotoestel plaat st in de deur tusschen zijn 
woonvertrek en de herbergslocaliteit en hij dat 
toestel in wei-king brengt met het gevolg, dat 
daardoor in de herbergslocaliteit muziek t en 
gehoore wordt gebracht, die houder rechtstreeks 
muziek t eweeg brengt, en hij t erecht als dader 
van het mak,m der muziek in den zin der 
Vt>rordening wordt aangemerkt ; * 

0 . dat dus ook het tweede middel is onge. 
grond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

27 Juni 1927. ARREST VAN DEN HO0GEN RAAD• 
Ret door requirant verhuur.tl perceel, be. 

staande in winkel. en wonrngruimte, was, 
volgens art. 13a, een "woning". Het feit 
dat de Huurcommissie heeft gedwaald, 
door alleen ten aanzien van de woning
ruimte, den huurprijs vast t e st ellen, gaf 
requirant geen bevoegdheid, voor de 
,,womng" een hoogere vergoeding te be
dingen dan wettelijk geoorloofd was. 

Qualificati e in overeenstemmin.5 gebracht 
met art. 9 Overigens beroep t egen het ver
oordeeld vomlis verworpen. 

(Huurcommissiewet a rt. 1). 

~rs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Taverne. 

Op het beroep van J. A. E., assistent-markt
meester, tevens buitengewoon-veldwachter der 
gemeente Utrecht, wonende aldaar, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank t e Utrecht van den 22sten F ebruari 
1927 waarbij in hooger beroep - behalve ten 
aanzien van de opgelegde straf - werd be
vestigd een vonnis van het K antongerecht t e 
Utrecht van 13 October 1926, bij hetwelk de 
requirant wegens "ter zake van een huur, 
anders dan als verhuurder met inachtneming 
der bepalingen van art. 1 der Huurcommissie
wet, voor zich eenig voordeel aannemen" , 
met aànhaling van de artt. 1, 9, 13a en 14 der 
Huurcommissiewet, 23 en 91 Sr ., is veroor
deeld tot een geldboete van vijftig gulden en 
eene vervangende hechtenis van ~ iftig dagen 
- zijnde bij het vonnis der R echtbank, met 
vernietiging van dat van het Kantongerecht 
in zoover, de requirant veroordeeld tot eene 
geldboete van f 5 en eene vervangende hecht.e
nis van 5 dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
GE>hoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

de a.rtt. 1 en 9 der Huurcommissiewet en der 
artt. 351, 432 en 425 Sv., doordien de R echtb. 
bevestigende het vonnis van den Kantonrech
ter t e Utrecht vn 13 October 1926, den ver
dachte veroordeelde wegens het aannemen eener 
huur van f 18 per week, voor het gebruik van 
perceel n°. 44 aan de Damstraat t e Utrecht, 
niettee:enstaande verdachte een huur· van f 2 

aannam voor de woningruimte van dat perceel 
en een huur van f 16 voor de winkelruimte er 
van en de Huurcommissie te Utrecht bij hare 
bovenvermelde, sedert in kracht van gewijsde 
gegane beslissing ( dat is eene beslissing van 
13 November 1923) de splitsing van het perceel 
in woningruimte en winkelruimte had gesanc
tionneerd en de huur van f 2 voor de woning
ruimte had goedgekeurd ; 

0. dat aan den verdachte bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat hij op of om
streeks 1 April 1926 te Utrecht, voor welke 
gemeente met ingang van 1 Juli 1917 twee 
Huurcommissies zijn ingest eld, voor zich of 
voor een derde van Antonie Bastiaan Donk 
een bedrag van f 18, althans ongeveer dat 
bedrag, heeft aangenomen, zijnde dit de weke
lijksche huurprijs voor het gebruik van perceel 
n°. 44 aan de Damstraat aldaar, welk perceel 
één Óf meer woonvertrekken bevatte, terwijl 
de huurprijs van dat perceel, geldende op of 
laatstelijk 1 J anuari 1918, althans l Januari 
1916, f 3.75, althans ongeveer dat bedrag per 
week bedroeg en t erwijl die hoogere huurprijs 
van f 18, althans ongeveer dat bedrag, per week, 
waarvoor dat perceel aan genoemden Donk 
door hem, verdacht-3, met ingang van omstreeks 
3 September 1923 verhuurd was, niet was 
goedgekeurd of vastgesteld door de daartoe 
bevoegde Huurcommissie; 

dat bij het, is zoover bevestigde vonnis dit 
feit ten laste van den verdachte is bewezen 
verklaard, met dien verstand9, dat ve.nlachte 
op l April 1926 voor zich een bedrag van f 18 
heeft aangenomen als wekelijksche huurprijs 
voor het gebruik van het bij dagvaarding ge
noemd perceel ; dat de huurprijs van het bij 
dagvaarding bedoeld perceel op l Januari 1916 
f 3.75 per weék bedroeg en da-t die hoogare 
huurprijs van f · 18 per week, waarvoor dat 
perceel aan Antonie Bastiaan Donk door hem, 
verdacht~, omstreeks 3 September 1923 ver
huurd was, niet was goedgekeurd of vastgesteld 
door de daartoe bevoegde Huurcommissie ; 

dat het bewezene is gequalificeerd en deswege 
straf is opgelegd, zooals hiervoren is vermeld ; 

0 . dat tot toelichting van het middel van 
cassatie, in hoofdzaak is aangevoerd, dat reqm
rant, na het perceel, hetwelk bestaat in winkel
ruimte en woningruimte, in 1923 te hebben 
laten verbouwen en waarvoor hij , in verband 
met die verbouwing, een hoogeren huurprijs 
dan t e voren verlangde, zich biJ verzoekschrift 
heeft gewend tot de Huurcommissie t er bepa
ling van den huurpr* der woningruimte en wel 
t ot een bedrag van f 2 per week - zulks met 
het oog op de destijds bestaande_ opv:atting, 
dat de Huurcommissie, respectieveliJk de 
Kantonrechter, alleen t e maken had met de 
vast st elling van de huur voor de woningruimte, 
_doch dat de verhuurder vrij was in de vaststel
ling van de huur voor de winkelruimte ; 

dat de Huurcommissie, bij beschikking van 
13 November 1923, sedert in kracht van ge
wijsde gegaan, die splitsing van het p ~rceel in 
winkel- en woningruimte tiitdrukkebJk heeft 
aanvaard en de huur der woningruimte op f 2 
per week heeft gest eld, en wel nadat requirant 
het tusschen hem en Donk aangegane huur
contract, waarbij de huur werd bepaald op 
f 16 per week voor den winkel en f 2 per week 
voor de woningruimte, had overgelegd ; 
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dat, naar requirants meening, hij door deze 
beslissing een verkregen recht had om de een
maal door die Commissie vastgestelde splitsing 
in winkel- en woningruimte toe te passen en te 
handhaven; en mitsdien voor de niet-geschatte 
winkelruimte van den huurder een afzonder
lijken huurprijs t e vragen ; 

0. hieromtrent : 
dat de Huurcommissiewet, blijkens art. 13a, 

tweede lid, onder " woning" verstaat onder 
andere : ieder perceel met een of meer woon
vertrekken ; 

dat derhalve het door requirant verhuurd 
perceel, best aande in winkel- en woningruimte, 
als woning in den zin dezer wet is aan t e mer
ken· 

d;t nu art. 1 der genoemde wet verbiedt voor 
het gebruik dier woning een hoogere vergoeding, 
onder welken naam of in welken vorm ook , te 
bedingen of aan te nemen dan den huurprijs 
voor die woning geldende op of laat stelijk vóór 
1 Januari 1916, vermeerderd met de wettelijke 
verhooging, dat is, blijkens de bewezenverkla
ring f 3.75 per week, vermeerderd met 50 %, 
zoo niet die hoogere huurprijs door de Huur
commissie is goedgekeurd of vastgesteld, 
t erwijl art. 9 tegen overtreding daarvan straf 
bedreigt; 

dat 'hieruit volgt dat, ook a l moge de Huur
commissie bij hare beschikking op requirants 
voormeld verzoekschrift, alleen t en aanzien van 
de woningruimte van het perceel den huurprijs, 
en wel tot een bedrag van f 2 per week, hebben 
vastgesteld, de requirant daaraan geen recht 
kon ontleenen, voor het gebruik van het per 
ceel, bestaande uit winkel- en woningruimte 
een wekelijkschen huurprij s, f 16 + f 2, zonder 
goedkeuring of vaststelliqg daarvan door de 
Huurcommissie, aan te nemen ; 

dat hieraan niet kan afdoen dat de Huur
commissie op requirants verzoekschrift, alleen 
een beschikking heeft genomen ten aanzien 
van den huurprijs van de woningruimte van 
het perceel, vermits, ook al moge zij hierbij 
hebben gedwaald en t en onrechte, de winkel
en woningruimte van het perceel splitsende, 
alleen van deze laatste den huurprijs hebben 
bepaald, het feit blijft bestaan dat req uirant 
voor het aannemen van den meergenoemden 
wekelijkscben huurprij s voor het gebruik van 
zijn perceel, de naar de wet vereischte goedkeu
ring ontbeerde, t erwijl uit geen enkele bepaling 
der wet is af te leiden, dat aan eene beschik
king van de Huurco=issie, waarbij het 
begrip "woning" is opgevat in een bet eekenis 
in strijd met het stellig voorschrift van genoemd 
art. 13a, tweede lid, verbindende kracht is 
toe t e kennen in dien zin dat het daardoor den 
verhuurder zou hebben vrijgestaan, voor het 
niet-geschatte gedeelte van de woning een 
willekeurigen, niet aan de bepalingen der 
Huurcommissiewet beantwoordenden huurprij s 
t e bedingen of aan t e nemen ; 

dat het middel dus niet kan opgaan ; 
0 . ambtshalve : 
dat de in het bevestigd vonnis aan het be

wezene gegeven qualificatie, niet geheel weer
geeft. de daaraan bij art. 9 der Huurcommissie
wet toegekende benaming - zoodat op dit 
punt het bestreden vonnis niet in stand kan 
blijven; . 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voorzoover betreft de aan het bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie: 

Rechtdoende krachtens art . 105 R. 0. ; 
Vernietigt het bevestigd vonnis van den 

Kantonrechter, doch alleen t en aanzien van 
dit punt; 

Q ualificeert het bewezene als : ,, ter zake van 
eene huur, anders dan als verhuurder met in 
achtneming der bepalingen van de artt. 1 en 2, 
of als huurder , voor zich eenig voordeel aanne
men,,· 

Ver.;.,erpt overigens het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. Berger]. (N. J.) 

28 Juni 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
K osten, door het bestuur eener bijzon

dere school gemaakt voor het bezoeken 
van sollicitanten , zijn t e beschouwen als 
uitgaven t er verzekering van den goerlen 
gang van het onderwijs, en komen dus 
voor vergoeding in aanmerking. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
B~schikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der school voor Christelijk Volks
onderwijs t e Sprang tegen het bes!. van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 25 Februari 
1927 G. n°. 318, lilde Afd. B., waarbij onge
grond is verklaard zijn beroep tegen het be
sluit van den Raad van Sprang-Capelle van 
6 Oct. 1926, tot vaststelling ten hehoeve van 
deze school van de vergoeding, bedoeld in 
a rt. 101, 2° lid, der L . O.-wet 1920. over het 
jaar 1924, met inbegrip van de 3-jaarlijksche 
verrekening overeenkomstig het 8ste lid van 
dit wetsartikel ; 

Den Raad van State, Afdeeling, voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 ,Juni 1927 n°. 467 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Juni 1927 n°. 9120 Afd. Lager-Onderwijs 
Financieel ; 

0. dat de Raad der gem. Sprang-Capelle bij 
besfoit van ·6 October 19,26 de vergoeding, be
doeld in art. 101, lid 2, der Lager-Onderwijswet 
1920 over het jaar 1924 met inbegrip van de 
3-jaarlijksche verrekening overeenkomstig lid 8 
van dit wetsartikel ten behoeve van het be
stuur der Ver. voor Chr. Volksond'>rwijs te 
Sprang heeft vastgesteld op f 1346.85 ½ , daarbij 
overwegende, dat genoemrl schoolbestuur over 
1922 en 1923 aan vngoeding heeft genoten be
dragen van onderscheidenlijk f 1949.39 en 
f 2250 of in tot-aal f 4199.:l9 : dat het s~hoolhe
stuur voornoemd over 1924 naar den maatstaf, 
vermeld in het tweede en zevende lid van art. 
101 der meergenoemdP wet aanspraak zou 
maken op een bedrag van 241 ½ x f 10.42 ½ 
(gemiddelrl bedrag van de kosten per leerling 
aan de overeenkomstige openhRre s~holen in de 
gemeente over 1924) of f 2520.24½; dat het 
totaal der gemeentelijke vergoedingen over het 
driejarig tijdvak 1922 tot en met l!l24 derhalve 
zou bedragen f 6719.63½; dat de door het 
schoolbestuur werkelijk gemitakte kosten voor 
zoover deze voor gemeent elijke vergoeding in 
aanmerking mogen worden gebracht, over het 
driejarig tijdvak voornoemd, na aftrek .:l.er door 
het schoolbestuur geïnd<", v<?_lgen~ gemeente-
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lijke verordening verschuldigde schoolgelden, 
in totaal ~ebben bedragen f 5546.24~{ ; dat 
derha,lve b1J vaststelliPg der ver~oedinl!' over 
19'H naar dec maatstaf vermeld in art. 101, 
Je en 7° lid van meergenoemde wet, over het 
driejarig tijdvak 1922/24 te veel zou worden 
genoten een bedrag van f ll 73.39, welk bedrag 
op de volgens den genoemden maatstaf be
rekende vergoeding over 1924 is in mindering 
t e brengen; dat van dit besluit het schoolbe
stuur hij Ged. Staten van Noord-Brabant in 
b"roep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. het 
vastgestelde bedrag verhoogd moet worden 
met, f 149.35, wegens kost,en v-Arhonden a1,n het 
bezoPken in hun klas van sollicitanten, die elders 
wonen ; dat Ged. Staten bij besluit van 23 F e br. 
1927 G. n°. 318, III• Afd. B., het beroep onge
grond hebben verk19,ard en het bedrag dor ver
goeding over het driejarig tijdvak 1922/23 na 
aftrek van de door het schoolbestuur geïnde 
en volgens de gemeentelijke verordening ver
schuldigde schoolgelden hebben vastgesteld 
op f 5546.24 ½ daarbij overwegende, dat de 
kosten, verbonden aan het bezoeken in hun 
klas van elders wonende so!licitanten naar de 
betrekking van onderwijzer aan eene bijzondere 
school, blijkens de memorie van antwoord der 
Regeering aan de Eerste Kamer der Staten
Generaal aangaande art. 55 van het ontwerp 
van wet, dat geworden is de Lager-Onderwijs
wet 1920, geacht moeten worden te behooren 
tot die, genoemd in art. 55, letter n ; da.t voor 
de gemeente.lijke vergoeding, bedoeld in art. 101, 
eerste lid, der wet, ingev. het vijfde lid van 
dat wetsartikel in aanmerking komrn de kosten 
volgens art. 55e tot en met h. en o alsmede die 
van instandhouding; dat mit8dien bij de be
rekening der vergo,•ding buiten aanmerking 
moeten blijven bovenbedoel::le kosten volgens 
art. 55, letter n der wet ; dat derhalve door de 
Gemeente Sprang-Capelle terecht met de door 
den appellant bedoelde kosten geen rekening 
is gehouden en het door het appelleerend school
bestuur uitgebrachte bezwaar ongegronrl is ; 
dat van dit besluit v:i.n Ged. Staten hot school
bestuur bij Ons in beroep is gekomen ; aan
voerende dat bedoelde kosten h. i. na de tot
standkoming van de gelijkstelling van open
baar en bijzonder lager-onderwijs, door het 
gemeentebestuur moeten worden vergoed, daar 
deze uitgaven ook wr>rden gedaan ten behoeve 
van het openbaar onderwijs ; 

0. dat in art. 1\5 onder n der Lager-Onder
w~jswet 1920 onder uitgaven van het verge
lijkend onderzoek op grond van het onderling 
verband der wetsbepalingen niets anders kun
n en worden verstaan dan de uitgaven van het 
vergelijkend onderzoek, bedoeld in lid 3 van 
art. 36, overeenkomstig lid 6 van dit artikel 
geregeld bij Ons besluit van 31 Dec. 1920 
(Staatsblad n°. 950) ; dat dit verge~jkend onder
zoek volgens lid 3 van voornoemd artikel 36 
alleen plaats vindt bij de benoeming van het 
hoofd van een openbare lagere school, ingeval 
Burgemeester en '\IVethouders en de Inspecteur 
omtrent de voordracht aan den gemeenteraad , 
niet tot overeenstemming komen ; dat derhalve 
de omstandigheid, dat in art. 101, lid 5, de 
kosten, bedoeld in art. 55 onder n niet worden 
genoemd, niet medebrengt, dat de kosten, door 
het bestuur van eene bijzondere lagere school 
gemaakt voor het bezoeken van sollicitanten, 

door de gemeente overeenkomstig het bepaalde 
in art. lOl, lid l, niet, kunnen worden vergoed ; 
dat integendeel deze uitgaven, we-lke den goAden 
gang van het onderwijs verzekeren, op grond 
van het bepaalde in art. 101, lid 8, j0 • lid 5 
en art. 5fi, onder o voor vergoeding in aanmer
king komen; 

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

mPt vernietiging van h 3t besluit van den Raad 
van Sprang-Capelle van 6 Oct. 1926 en van het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 23 Febr. 1927 G n°. 318, III• Afd. B.,' 
de an.n het bestuur der Ver. voor Chr. Volks
onderwijs te Sprang over 1924 met inbegrip 
van de driejaarli_iksche verrekening, bedoeld in 
lid 8 van art. 101, toekomende gemeentelijke 
vergoeding va t te stellen op f 1496.20. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bela-st, enz. (A.B.) 

29 Juni 1927. BERLUIT, waarbij de wet van 
4 December 1872 (Strwtsbl.id n°. 134) 
hondonde voorzieningen tegen besmettelijke 
ziekten, zooals die 19.ter is gewijzigd, met 
uitzondering vaP de a-rtikelen 11, 16, 20, 
?2 en 24 van toepassing wordt verklaard 
op meningitis cerebrospinalis epidemi<'a, 
encPphalitis lethargica en poliomyelitis 
anterior acuta. S. 205. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Overwegende, dat meerdere gevallen van 

meriingit-is cerebrospinalis cpidemica, encepha
litis lethargica en poliomyelitis anterior acuta 
in het Rijk voorkwamen; 

Gelet op artikel 1 der Wet van 4 December 
1872 (Staatsblod n°. 134), zooals die later is 
gewijzigd; 

Op de voordr3cht van Onzen Mirister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Mei 
l 927, n°. 980 H1, Afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1927, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
23 Juni 1927 n°. 1182H. Afdceling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : . 
Art. 1. De wet v::tn 4 December 1872 

(Staatsblad no. 134), houdende voorzieningen 
tegen besmettelijke ziekten, zooals deze wet 
lat.er is gewijzigd, is, met uitzondering van de 
artikelen 11, 16, 20, 22 en 24, gedlll'ende één 
jaar in het geheele Rijk van toepa!!Sing op 
meningitis cerebrospinalis epidemica, encepha
litis lethargiCI'- en poHomyelitis anterior acuta. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 21 September 1927. 

Onze .Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het St.aaf-shla-d z9l worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 29st.en Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 14 Juli 1927). 
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29 Juni 1927, BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den R aad der gemeente 
Simpelveld, d.d. 26 J anuari 1927, waarbij 
aan J. Andriolo, aldaar, een bouwver
gunning is verleend. S. 206. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, H andel en Nijverheid en van Binnen 
landsche Zaken en Landbouw van 21 Maart 
1927, n°. 1416 I M/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid en van 1 April 1927, n°. 2351, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van den R aad der gemeente Sim
pelveld, d.d. 26 J anuari 1927, waarbij aan 
J. Andriolo, aldaar, een bouwvergunning is 
verleend; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, vierde 
lid, der Woningwet bouwvergunning door den 
Gemeenteraad alleen kan worden verleend bij 
de b"lschikkmg op een beroep tegen een besluit 
van Burgemeester en Wethouders, waarbij de 
vergunnin~ onder voorwaarden is verleend of 
waarbij ziJ is geweigerd ; . . 

dat het besluit van 26 J anuari 1s genomen, 
naar aanleiding van een schrijven aan den 
Gemeenteraad, waar;n J. Andriolo mededeelde 
in beroep te komen van een beslissing van 
Burgemeester en Wethouders van 29 November 
1n6; . 

dat laatstbedoelde beslissing strekte tot 
handhaving van een vroeger. genomen beslui_~ 
tot weigering van vergunnmg weshalve z_1J 
niet vatbaar was voor beroep, overeenkomstig 
artikel 5, vierde lid, van de wet ; 

dat de Gemeenteraad, bij gebreke van zoo
danig beroep omtrent vergunning niet had 
mogen beslissen en haar in strijd met de wet 
heeft verleend ; 

Overwegende voorts, dat volgens het plai:i,, 
waa rvoor vergunning is gevraagd, een woonhuis 
zou worden gebouwd - ter plaat se waar thans 
een schuur staat - aan een strook grond, 
die niet is een straat in den zin van de bouw
verordening voor Simpelvel.d, zulks in strijd 
met artikel 8 dier verordening, volgens hetwelk 
- behoudens in uitzonderingsgevallen, waar
van zich hier geen voordoet - alleen aan 
straten mag worden gebouwd ; , . 

dat volgens artikel 5, tweede hd, der Womng
wet vergunning moet . worden geweigerd v?or 
een bouwplan, dat m et aan de verordenmg 
voldoet; . , 

dat ook hierom de gevraagde vergli.nnmg m 
strijd met de wet is verleend ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord, advies van 10 

Mei 1927, n°. 28; 
Gelet op het nader rapport van Onze Minis

ters van Arbeid, H andel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
Juni 1927, n°. 3474 M/P .B.R. , Afdeeling Volks
gezondheid en van 25 Juni 1927, n°. 4721, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorengenoemd besluit van den Raad der 

gemeente Simpelveld van 26 J anuari 1927 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. .. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

H et Loo, den 29sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. KAN. 

( Uitgeg. 21 Juli 1927.) 

29 Juni 1927. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der Nederlanden t e Mexico en 
den Mexicaanschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d.d. 
28 en 31 Maart, 7 en 22 April 1927, tot ver
lenging van het op 22 September 1897 
tusschen Nederland en Mexico ges,oten 
verdrag van handel en vriendschap (Staats
blad 1899, n°. 200) . S. 207. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te M exico 

en den Mexicaanschen Minister van Buiten
landsche Z'l.ken gewisselde nota's dd. 28 en 
31 l\faart, 7 en 22 April 1927, tot verlenging van 
het op 22 September 1897 tusschen Nederland 
en Mexico gesloten verdrag van handel en 
vriendschap (Staatsblad 1899, n°. 200), van 
welke nota's een afdruk en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Juni 
1927, Directie van het Protocol, n°. 19468; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde nota's, alsmede de vertalingen 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 het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 29st en Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 21 Juli 1927.) 
No. 262. 

Mexico, Ie 28 mars 1927. 
Monsieur Ie Mini3tre, 

Les négociations entamées entre les Gou
vernements Mexicain et Néerlandais, dans Ie 
but de conclure un nouveau traité de commerce 
et d'amitié, ne sont pas encore terminées. La. 
prorogation dn trait.é de commerce, conclu 
entre Ie Mexique et les Pay~-Bas, Ie 22 sep
tembre 1897, expire Ie 15 avril prochain. 

Dan~ ces conditions, j'ai été chargé et j'ai 
l'honneur de proposer à Votre E xcellence une 
n ouvelle prorogation dudit t raité, pour la durée 
d 'un an, à partir du 15 avril 1927. 

J e serais reconnaissant à Vot re Excellence de 
vouloir bien me faire connaître Sa réponse dans 
un délai rapproché et je saisis cette occasion 
de Lui réitérer les assurances de ma très haute 
considération. 

R . RooSMALE NEPVEU. 

A Son Excellence Monsieur le Licenciado 
AARON SAENZ, Ministre des Affaires 
Etrangères Mexico. 
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SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES. 

Mexico. 

5865. 

Mexico, 31 de marzo de 1927. 
Seiïor Ministro, 

Me refiero a la atenta nota de Vuestra Ex
celencia numero 262 de 28 de marzo en curso, 
en la que con motivo de las negociaciones entre 
los Gobiernos l\foxicanos y Neerlandés, con el 
objeto de celebrar un nuevo tratado de Amistad, 
solicita una prórroga del mencionado tratado 
por la duración de un aii.o a partir del 15 de 
abri! de 1927. 

En debida respuest,a me complace informar 
a Vuestra Excelencia que mi Gobierno accede 
a prorrogar los efectos del denuncio del tratado 
celebrado entre Mexico y los Paises Bajos el 
22 de septiembre de 1897 hasta el 31 de 
diciembre del coiriente aüo, creyendo justi
ficadamente queeste uuevo lapso será bastante 
para concluir el tratado en proyecto. 

Me es grato renovar a Vuestra Excelencia el 
testimonio de mi muy atenta consideración. 

AARON SAENZ. 

Excelentisimo Senor R. RooSMALE NEP
VEU, Enviado Extraordinario y Min,:st-ro 
Plenipotenciario de H olanda, Presente. 

N°. 299. 

Mexico, Ie 7 avril 1927. 
Calle H amburge n°. 61. 

Monsieur Ie Ministre, 
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre 

Excellence de Sa note en date du 31 mars der
nier, n°. 5865, par laquelle Votre Excellence 
a bien voulu m'informer que Ie Gouvernement 
Mexica in était disposé à pro roger les effets de 
la dénonciation du traité de commerce et d'a
mitié, conclu entre Ie Mexique et les Pays-Bas, 
Ie 22septembre 1897 jusqu'au 31 décembre 1927. 

En réponse, j'ai été chargé et j'ai l'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence 
que Ie Gouvernemet1t Néerlandais accepte la 
proposition du Gouvernement Mexicain. 

Je prie Votre Excellence de bien vouloir 
m'accuser réception de la présente et je saisis 
cette occasion, Monsieur Ie Ministre, d'offrir 
à Votre Excellence les assurances réitérées 
de ma très haute considération. 

R. RooSMALE NEPVEU. 

A Son Excellence Monsieur le Licenciado 
AARON SAENZ, Ministre des Afjaires 
Etrangères Mexico. 

SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES. 

Mexico. 

6628. 

Mexico, 22 de abri! de 1927. 
Seöor Ministro: 

Se recibió en esta Secretaria la atenta nota 
de Vuestra Excelencia, numero 299, de fecha 

7 de abri! en curso por la cual se sirve manifestar 
que el Gobierno Neerlandés acepta la pro
posición del Gobierno Mexicano para que se 
prorrogueii los efectos del denl'ncio del Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación celebrado 
entre Mexico y los Paises Bajos el 22 de sep
tiembre de 1897, hasta el 31 de diciembre 
proximo. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy 
distinguida consideración. 

AARON SAENZ. 

Excelentisimo Serwr R. C. T. RoosMALE 
NEPVEU, Enviado Extraordinario y JJfi
nistro Plenipotenciario de Holanda, Pre
sente. 

Vertalingen. 
No. 262. 

Mexico, 28 Maart 1927. 
Mijnheer de Minister, 

De onderhandelingen, ingeleid t usschen de 
Mexicaansche en Nederlandsche RegeeriDgen, 
met het doel een nieuw verdrav van handel en 
vriendschap te sluiten, zijn nog niet beëindigd. 
De verlenging van het handelsverdrag, op 
22 September 1897 tusschen Mexico en Neder
land gesloten, loopt 15 April a .s. ten einde. 

Onder deze omstandigheden is mij opgedragen 
en heb ik de eer, Uwer Excellentie een hernieuw
de verlenging van genoemd verdrag voor te 
stellen, voor den duur van een jaar, te rekenen 
van 15 April 1927 af. 

Ik zoude Uwer Excellentie erkentelijk zijn, 
indien Zij mij H aar antwoord binnenkort w€)1 
zou willen doen weten en ik grijp deze gelegen
heid aan, om H aar de hernieuwde verzekering 
mijner bijzondere hoogachting aan te bieden. 

R. RooSMALE NEPVEU. 

Zijner Excellentie den Heere Licenciado 
AARON SAENZ, Minister van Buitenland
sche Zaken, .lif exico. 

SECRETARIAAT 
DER BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. 

No. 5865 . 

Mexico, 31 Maart ·1927. 

Mijnheer de Minister, 
Ik moge verwijzen naar de nota van Uwe 

Excellentie, n°. 262, van den 28sten M,i,art jl., 
waarbij, naar aanleiding van de onderhande
lingen, welke tusschen de Mexicaansche en de 
Nederlandsche Regeeringen gevoerd worden 
wet het doel een meuw verdrag van vriendschap 
te sluiten, eene verlenging verzocht werd van 
het daarin genoemd verdrag voor den duur van 
één jaar, van 15 April 1927 af. 

In beleefd antwoord heb ik de eer Uwer 
Excellentie mede te deelen, dat mijne R egeering 
er in toestemt om de gevolgen van de opzegging 
van het op 22 September 1897 tusschen Mexico 
en Nederland gesloten verdrag op te schorten 
tot 31 December van het loopende jaar, oordee
lende, dat deze nieuwe termijn voldoende 
zal zijn om het ontwerp-verdrag te sluiten. 

Het is mij aangenaam Uwer Excellentie de 
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.hernieuwde verzekering mijner meeste hoog
achting aan te bieden. 

AA.RON SAENZ. 

Zijner Excellentie den H eere R. R ooSMALE 
NEPVEU, Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd _j)Jfinister der Nederlanden, alhier. 

Mexico, 7 April 1927. 

Calle H amburge n°. 61. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer, Uwer E xcellentie de ontvangst 
te bevestigen van Haa,r nota d.d. 31 Maart j.1., 
n°. 5865, waardoor Uwe Excellentie wel te 
mijner kennis hoeft w;llen brengen, dat de Mexi
caansche R egeering bereid was, de gevolgen 
-van d e opze~ging van het verdra,g van handel 
en vriendscllap, den 22sten September 1897 
-tusschen Mexico en Nederland gesloten, op te 
schorten tot. 31 December 1927. 

In antwoord daarop, is mij opgedragen en 
heb ik de eer, ter kennis van Uwe Excellentie 
-te brengen, dat de Nederlandsche Regeering 
het voorst el van de Mexicaansche R egeering 
.aanneemt. 

I k verzoek Uwe Excellentie mij wel de ont
vangst van dit schrij ven te willen bevestigen, 
en ik grijp deze gelegenheid aan, Mijnheer de 
Minister, om Uwer Excellent ie de hernieuwde 
verzekering mijner bijzondere hoogachting aan 
te bieden. 

R. R ooSMALE NEPVEU. 

Zijner Excellentie den H eere Licenciado 
AA.RON SAENZ, _j)Jfinister van Buitenland
.sche Zaken, .iJiexico. 

SECRETARIAAT 
DER BUITENLANDSCITE BETREKKINGEN. 

Mexico. 

6628. 

Mexico, 22 April 1927. 

Mijnheer de Minister, 

Dit Ser retariaat ontving Uwer Excellentie's 
nota n°. 299, dd . 7 dezer, waarbij wordt mede
_gedeeld, dat de Nederlandsche R egeering het 
voorstel der Mexicaansche R egeerµig aanneemt 
tot het opschorten van de gevolgen der op
zegging van het verdrag van vriendschap, 
.handel en scheepvaart, datden22sten September 
1897 tusschen Mexico en Nederland gesloten 
werd, tot 31 December a .s. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner meeste hoogachting aan te bieden . 

AARON SAENZ. 

Zijner Excellentie den Heere R. C. T. 
RooSMALE NEPVEU, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd .Minister der Neder
landen, alhier. 

1927 

30 Juni 1927. WET tot WIJZigmg en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1927. 
s. 208. 

30 Juni 1927. WET tot aanvulling en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1927. 
s. 209. 

30 Jimi 1927. WET tot wijziging van de Wet 
tot regeling van de inkomsten en uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1926. S. 210. 

30 J uni 1927. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Eijsden. S. 211. 

30 Juni 1927. WE·r, houd ende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten noodig voor verbetering 
van den Rijksweg van Haarlem naar Velsen 
in de gemeenten Haarlem en Velsen. S. 212. 

30 J uni 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor de verbetering van 
den weg van Rijswijk naar Hoek van Hol
land met zijtak naar Delft in de gemeenten 
Rijswijk, Wateringen, 's-Gravenhage, _j)Jfon
ster en 's Gravenzande. S. 213. 

30 Juni 1927. WET, betreffende overbrenging 
van eenige bij het Rijk in beheer en onder
houd 'zijnde sluizen met bijbehoorende 
werken in beheer en onderhoud bij het 
waterschap Beoosten de 's-Gravemoersche 
Vaart en bij het waterschap de Lage weg 
met de Velden. S. 214. 

30 J uni 1927. WET, houdende machtiging op 
de AJgemeer-e R ekenkamer tot verevening 
van niet in uitgaaf aangenomen afrekening . 
s. 215. ' 

Wu WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 
AJzoo Wij in overweging genomen, hebben, 

dat voorziening noodig is in de verevening door 
de AJgemeene R ekenkamer van eene niet in uit
gaaf aangenomen afrekening ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De AJgemeene R ekenkamer wordt 

gemachtigd tot verevening ten laste van artikel 
16 van het VIde hoofdstuk der S•aa' sbegrooting 
voor het dienstjaar 1926 van de in 1926 reeds 
betaalde som van f 115,756.08, strekkende tot 
gedeeltelvke voldoening der eindafrekening met 

27 
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Fried. Krupp A. G. Germaniawerft te K..iel
Gaarden wegens de levering van ontwerp en 
wegens licenskosten voor den bouw der kru..isers 
J ava en Sumatra, zoomede tot verevening van 
het nog niet betaalde restant dier afrekening ad 
f 50,403.22, met rente ad 6 pCt. van dat bedrag 
van af 1 October 1923 tot aan het tijdstip van 
betaling. 

2. Deze wet is verbindend met den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 30sten Juni 

1927. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van .illarine a.i., LAMBOOY. 
( Uitgeg. 12 Juli 1927.) 

30 J uni 1927. WET, houdende nadere ver
hooging van het elfde hoofd tuk der Staats
begrootiug voor het dienstjaar 1927. 
s. 216. 

30 J uni 1927. WET, houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Neder/,a,ndsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) S. 217. 

30 J uni 1927. WET, houdende nadere WIJZl· 
ging van de begrooting van N ederlandsch-
1 ndië voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk 
ll. UitgaveninNeder/,a,ndsch-lndië.) S. 218. 

30 Juni 1927. WET. houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het d..ienstjaar 1925. (Hoofdstuk 
]. Middelen in Neder/,a,nd .) S. 219. 

30 Juni 1927. WET, houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Neder/,a,ndsch-lndië 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk ll. 
Middelen in Nederlandsch-lndië.) S. 220. 

30 J uni 1927. WET, hQudende vaststelling 
van het slot der rekeuing van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao 
over het dienstjaar 1924. S. 221. 

De uitgaven hebben bedragen f 2,515,092.376• 

DeontvangstE>n hebben bedragen f 2,519,0l 1.266• 

Het voordeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 3,918.89. 

30 Juni 1927. WET, houdende W1Jz1gmg en 
verhooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. 
s. 222. 

30 Juni 1927. WET, houdende beschikbaar
stelling van een renteloos voorschot u..it 
's Rijks kas ten behoeve van de N. V. 
Waterleiding Maatschappij "Schouwen
Duivetand", gevestigd te Zierikzee. S. !/23. 

Wu WILHELM.INA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een renteloos voorschot 
uit 's Rijks kas beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de N . V. Waterleiding Maatschappij 
,,Schouwen-Duiveland", gevestigd te Zierikzee, 
ten einde voor de gemeenten -aandeelhoudsters 
der maatschappij het risico, aan de exploitatie 
van dit bedrijf verbonden, te verlichten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art'. 1. Uit 's Rijks kas wordt onder door 

Ons te st ellen voorwaarden een renteloos voor
schot beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

. V. Waterleiding Maatschappij "Schouwen
Duiveland", en wel tot een bedrag van twee
derde deel van het ingevolge de statuten ge
vormde reservefonds en van ten hoogste 
f 168,000. 

2. Voornoemde maatschappij zal dit voor
schot alleen mogen gebruiken tot dekking van 
de u..itgaven, die volgens de statuten van de 
maatschappij moeten worden gedragen door 
het reservefonds. 

3. Het voorschot wordt uitgekeerd, wan
neer het reservefonds is u..itgeput ; de u..itkeering 
geschiedt in gedeelten, zoo dikwijls daaraan 
behoefte bestaat. 

Het tijdstip der u..itbetaling en de grootte 
van het uit te keeren bedrag worden telkenmale 
door Ons bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,. 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 18 Juli 1927.) 

30 Juni l!l27. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève, 
betreffende vereenvoudiging aan te brengen 
in de inspectie van emigranten aan boord 
van schepen. S. 224. 

WrJ WILHELl\IINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de achtste, van 26 Mei tot 5 Juni 
1926 te Genève gehouden zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoord..igers der
leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende vereenvoudiging 
aan te brengen in de inspectie van emigranten 
aan boord van schepen ; 

Gelet op de wet van den 6den Maart 1920 
(Staatsblad n°. 108) tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Volkenbond
verdrag en het Koninklijk beslu..it van den_ 
26sten Maart 1920 (Staatsblad n°. 127), hou 
dende bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Neder/,a,nd tot het Volkenbond
verdrag, op artikel 1 van het Volkenbond 
verdrag, de artikelen 387 en 405 van het Vredes
verdrag van Versailles van 28 Juni 191Q, zoo
mede 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 achtste 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 
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vereenvoudiging aan te brengen in de inspectie 
van emigranten aan boord van schepen. 

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 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minist,er van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEM.AKER DE B RUÏN E. 
De Minister van Bnitenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
Dt Minister van Koloniën, KüNINGSBERGER. 
De Minister van Wat,erstaat, H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 20 Juli 1927.) 

socrtTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

PROJET DE CONVEN'.l'ION CONCERNANT LA 
SIMPLIFICATION DE L'INSPECTION DES 

É.MIGRANTS •A BORD DES NAVIRES. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par le Conseil d 'admi
nistration du Bureau international du Travail, 
et s 'y étant réunie Je 26 mai 1926, en sa huitième 
session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses propo
sitions relatives aux simplitications à apporter 
à l'inspection des émigrants à bord des navires, 
question inscrite à l'ordre du jour de la ses
sion. et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet de convention 
internationale, · 

adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf 
cent vingt-six, Je Projet de Convention ei-après 
à ratifier par les Membres de l' Organisation 
internationale du Travail conformément aux 
dispositions de la Partie XIII du Traité de 
Versailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix : 

Article 1. Pour l'application de la présente 
Convention, les termes "navire d 'émigrants" 
et "émigrant" seront définis, pour chaque pays, 
par l'autorité compétente de ce pays. 

Art. 2. Tout Membre ratifiant la présente 
Convention s'engage à accepter Je principe que, 
sous réserve des dispositions ei-dessous, Je ser
vice officie! d'inspection chargé de veiller à la 
protection des émigrants à bord d 'un navire 
d'émigrants ne soit pas assumé par plus d 'un 
Gouvernement. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce 
que le Gouvernement d 'un autre pays puisse 
occasionnellement faire accompagner ses émi
grants nationaux par un de ses représentants 
embarqué à ses frais, à titre d'observateur et 
à la. condition qu'i l n 'empiète pas sur les fonc
tions de l'inspecteur officie!. 

Art. 3. Si un inspect eur officie! des émi 
gra.nts est placé à bord d 'un navire d 'émig'rants, 
il sera désigné, en règle générale, par ls Gou
vernement du pays dont Ie navire bat pavillon. 
Toutefois, eet inspecteur peut être désigné par 
un autre Gouvei'nement en vertu d 'un accord 
conclu entre Ie Gouvernement du pays dont 
Ie navire bat pavillon et un ou plusieurs Gou-

vernements dont des ressortissants sont compris 
parmi les émigrants se trouvant à bord. 

Art. 4. La détermination des connaissa.nces 
pratiques et des qualifications professionnelles 
et morales indispensa.bles à exiger d'un inspec
teur officie! sera laissée au soin du Gouverne
ment qui le désignera. 

Un inspecteur officie! ne peut en aucune 
manière être directement ou indirectement en 
relations avec l'armateur ou la compagnie de 
navigation ou dépcndre d'eux. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce 
qu'un Gouvernement puisse exceptionnellement, 
et par suite de nécessité absolue, désigner Je 
médecin du navire comme insi,ecteur officie!. 

Art. 5. L'inspecteur officie! veillera au 
respect des droits que les émigrants tiennent 
de la loi du pays dont le navire bat pavillon 
ou de toute autre loi qui sera.it a.pplicable, des 
accords internationa.ux et des contrats de 
transport. 

Le Gouvernement du pays dont le navire 
bat pavillon co=uniquera à !'inspecteur 
officie], quelle que soit Ja .nationalité de cel ui-ei, 
Ie texte des lois et règlements en vigueur inté
ressant la condition des émigrants. ainsi que 
les accords internationaux et contra.ts en vigueur 
relatifs au même objet qui auront été commu
niqués au dit Gouvernement. 

Art. 6. L'a.utorité du ca:pitaine à bord n 'est 
pas restreinte par la presente convention. 
L'inspecteur officie] n'empiétera en aucun cas 
sur J'autorité du capitaine et ne s'occupera que 
de veiller à l'application des lois, r èglements, 
accords ou contrats qui concernent directement 
la protection et Je bien-être des émigrants à 
bord. 

Art. 7. Dans les huit JOurs qui suivront 
l'arrivée au port de destination, !'inspecteur 
officie] fera un rapport au Gouvernement du 
pays dont Je navire bat pavillon et celui-ci 
communiquera un exemplaire de ce rapport 
aux autres Gouvernements intéressés qui en 
auront exprimé au préalable Ie désir. 

Copie de ce rapport sera communiquée par 
]'inspecteur officie! a.u ca.pitaine du navire. 

Art. 8. Les ratifications officielles de la 
présente Convention dans les conditions prévues 
à la Partie XIII du Traité de Versailles et 
a ux Parties correspondantes des autres Traités 
de Paix seront communiquées au Secrétaire 
général de la Société des Na.tions et par lui en
registrées. 

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 ratifi
cation aura été enregistrée au Secrétaria.t. 

Par la suite cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date ou sa 
ratification aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art . 10. Aussitot que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secré
tariat, le Secréta.ire général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres de 
l' Organisation internationale du Travail. Il 
leur notifiera. également J'enregist.rement des 
ratifications qui lui seront ultérieurement com
muniquées par tous les autres Membres de 
l'Organisation. 

27* 
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Art. ll. Sous réserve des dispositions de 
l'article 9, tout Membre qui ratifie la présente 
Convention s'engage à aprliquer les disiJositions 
des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au •,lus t.ard le 
ler janvier 1928, et à 1mmdre telfes mesures 
qui seront nécessaires pour rendre effectives 
ces dispositions. 

Art. 12. Tout Membre de l'Orgaoisation 
internationale du Travail qui ratifie la présente 
Convention s'engage à l'apnliquer à ses colo
nies, possessions ou protectora ts, noniormé
ment aux dispositions de l'article 421 du 
Traité de VersaiUeR et des articlts correspon
dants des autres Traités de Paix. 

Art. 13. Tout Membre ayant ratifié la 
préserte Convention pent la dénoncer, à l'Axpi 
rati on d'une périodfl 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 Sociéué des Natiors et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'u .10 année apr ès avoir été enregistrée au 
Serrétariat. 

.Art. 14. Le conseil d 'administration du 
Bureau international du Tra.va.il devra, au 
moins une fois tous les dix ans, présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'applica tion 
de la pré~ente Convention et décidera s'il y a 
lieu d 'inscrire à l'orr're du jour de la Conférence 
la question de la reviRion 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. 

INTERNATTON AL LABOUR CONFERENCE 
DRAF!' CONVENTION CONCERNING 1'IIE 

Sll\1PLIFICATION OF THE INSPECTION 
OF EM1GRAN'l'S ON BOARD SIIIP. 

The Göneral Conference of the In ternational 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having mes in its Eighth Session 
on 26 Mai 1926, and 

Having decided upon ohe adop.tion of certain 
proposals with regard to the s1mplification of 
the inspection of ernigrants on board ship, the 
question on the agenda of the Session, and 

Ra.ving d€.termined that these proµ oga.Js sha.11 
t ake the form of a draft international conven
tion, 

adopts, this fiftJ day of June of the year one 
thousart nine hundred and twerty-six, the 
follmving Draft Convention for rati fication by 
the Members of the International Labour Orga
nisation, in acrorJa n'le with the provisions of 
Part, XIII of the Treaty of Versailles and of 
the correspording Parts of the other Treaties 
o! Peace: 

Article 1. For the purposes of a pplication 
of this Convention the terms "emigrant vessel" 
and .,emi5rant" shall be defined for e~ch country 
by the competent authority in that country. 

~rt. 2. Each Member which ratifies this 
Convention undcrtakes t o accept the principle 
that. s11.ve as hereinafter provided, the official 
inspection carried out on board an emigrant 
ves2el for the prott.ction of ernigra nts sh:ill be 
undertaken by not more than one Government. 

N othing in this Article shall prevert another 

Governrr,ent from occasionally 11.nd at their 
own exi:ense placing a representative on board 
to accompany their nationals carried as erni
grant s in t he cape.city of observer, and on 
condition that he shall not encroach upon the 
duties of the official inspect or. 

Art. 3. If an official inspector of emigrants 
is placed on board an emigmnt ves~el he shall 
be appointecl as a geoeral rule by the Govern
ment of the "ountry whose fla& the vessel flies. 
Such inspector may, however, ne appointed by 
another Governmant in virtue of an agreement 
between the Government of the count,ry whose 
flag the vessel Jlies and one or more other 
Governments whose nationals are carried as 
emigrants on board the vessel. 

Art. 4. The practical expPrience and the 
necessary professional and mora.l qualifications 
required of an official inspect cr shall be dQter
rnined by the Government responsible for his 
appoint-ment. 

An official inspector may not be in any way 
either directly or indirectly .connect ed with or 
dependent upon the shipowner or shiJ ping 
companv. 

Nothing in t his Article shall t'revent a 
Government from ap <'inting the shii,'s doctor 
as offivial inspector bv way of exception and 
in case of absolute necessity. 

Art. 5. The official inspector shall ensure the 
observance of the rights which emigrants pos
sess under the laws of the country whose flag 
the vessel flies, or such other law as is applicable, 
or under international agreerr ents, or the 
terms of their c:mtracts of transportation. 

The Government of the country whose flag 
the vassel flies shall communicate to the official 
inspector, irrespective of his nationality, t.he 
text of any laws or regulations affecting the 
condition of ernigrants which may be in force, 
and of any international argeements or any 
contrants relating to the matter which have been 
communicated to such Government. 

Art. 6. The authority of the master on 
board the vessel is not lirnited by this Conven
tion. The official inspector shall in no way 
envroach upon the master's authority on board, 
and shall concern himself solely with ensuring 
the enforcement of the lawR, regulations, agree
ments, or contracts directJy concerning the 
protection and welfare of the emigrants on 
bo11.rd. 

Art. 7. Within eight days after the arrival 
of the vessel at its port of destination the official 
inspector shall make a report to the Govern
ment of the country whose flag the vessel flies, 
which Government sha.11 transrnit a copy of 
the report to the other Governments concuned, 
where such Governments have previously re
q uested that this Rha.Il be done. 

A copy of t,his report shA.l! be transmitted to 
the master of the vessel by the official inspector. 

Art. 8. The forma! rA.tifications of t.his 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace ~hall be comruunicated to t he Secre
tary-General of the League of Nations for re
gistra.tion. 

Art. 9. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications of 
two Members of the International Labour 
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Organisation have been registered by tbe 
Secreta1y-General. 

It sball be binding only upon those Members 
whose ratifications have been registerecl with 
the Secretariat. 

Thereafter, tbe Convention sball come into 
force for any Member at tb<> date on which its 
ra.tifica~ionq has been registererl with the Secre
t-ariat. 

.l\rt. 1°. As soon as the ratifications of two 
Members cf the Jnt,ernational La.hour Orga.nisa
tion have been registercd with tbe Secretariat, 
tbe Secretary-General of the League of Nations 
shall so notify a ll tha Membeis of the Inter
national Labour Organisation. Re Phall likewise 
Potify tbem of the 1E>gistration of ratifieations 
which may be communicated rnbsequently by 
other Members of the Organisation . 

Art. l 1. Subject to the provisi:ms of Article 
9, each Member which rntifies this Convention 
agrees to bring tbe provisions of Articles l , 2, 
3, 4, 5, 6, and 7 iPto operation not latE>r than 
1 Jarnary 19.<:8, and to take sneb action as 
may be necessary to wake these provisions 
effective. 

ftr,•. 12. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifieq tbis Con
vention engageq to apJly it to its colonies, 
possessions and protectorat-es, in 0-ccordance 
with the provi~ionR of Article 421 of the 'lreaty 
o{ Versailles and of the corresponding ·"rticles 
of the other 'lreatieq of Peace. 

Art. 13. A Memher wbich has ratified this 
Convent;on may denounce it after t,he expira
tion of ten years from thl' date on wbicb the 
Conventiw first comes into f01 ce, by an act 
communica1ed to the Sec-reiary-General of the 
League of Nations for registration. Sucb denun
ciati1m shall not take effect 1mtil one year after 
the date on which it is regi•te1ed with the 
Senretariat. 

Art. 14. At leaqt once in t en yea1·s, the 
Governing Body of the lntPrnatioPal La bour 
Office shall present to the Genera! Conference 
a report on the w<'rkivg of thie Convention and 
shall consider the desira bility of placing on the 
Agenda of the Confereoce the question of its 
revision or modification . 

Art. 15. The .l!rencb and English text~ of 
tbis Convention shall both he autb.entic. 

30 Juni 1927. WET, houdende goed.keuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève, 
betreffende de gelijkheid van behandeling 
van vreemde arbeiders en eigen onderdanen 
oor de ongevalleil verzekering. S. 225. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de zevende, van 19 Mei tot 10 Juni 
1925 te Genève gehouden, zitting der Algemeene 
Conferentie van de · vertegenwoordigers der 
leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende de gelijkheid van 
behandeling van vreemde arbeiders en eigen 
onderdanen voor de ongevallenverzekering; 

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 be luit van den 26 ·ten 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 arti
kelen 387 en 405 vaI\ 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 zevende 
zitting der Algemecne Conferentje van de 
vertegenwoordigers der Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond aan~enomen ontwerp-verdrag be
treffende de gehjkheid van behandeling van 
vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor 
de ongevallenverzekering. 

2. Dezo wet treedt in werking met ingang 
van den dag I\a dieil harer afkondiging. 

Lasten eI\ bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOKLAND . 
De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 

De .bfinister van Justitie, J . DONNER. 
( Uitgeg. 26 Juli 1927.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

PROJET DE CONVENTION CONCERNANT L'ÉGA· 
LITÉ DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEUM 
ÉTRANGERS ET NATIONAUX EN MATIÈRE DE 
RÉPARATION DES ACCIDENTS D U TRAVAIL. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Jo Conseil d'admi
nistration du Bureau international du Travail, 
et s'y étant rétlnie Ie 19 mai 1925, en sa septième 
session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives à l'égalité de traiteme 1t des 
travailleurs nationaux et étrangers victimes 
d'accidents du travail, deuxième question ins
crite à l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositions pren
draient la forme d'un projet de convention 
internationale, 

aclopte, ce cinquième jour de jujn mil neuf 
cent vingt-cinq, Ie Projet de Convention ei
après à ratifier par les Membres de l'Organisa
tion internationale du Travail conformément 
aux disposition s de la Partie XIII du Traité 
de Versailles et des Parties correspondantes 
des autres Tra ités de Pa.Lx : 

Article 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la présente 
Convention s'engage à accorder aux ressortis
sants de tout autre Membre ayant ratifié la 
dite Convention qui seront victimes d'accidents 
du travail survenus sur son territoire, ou à 
leurs ayants droit, Ie même traitement qu'il 
assure à scs propres ressortissants en matière 
de réparation des accidents du travail. 

Cettc égalité de traitement sera assurée aux 
travailleurs étrangers et à leurs ayants clroit 



1927 30 Ju N 1 (S.225) 422 

sans aucune condition de résidence. Toutefois, 
en ce qui conct>rne les paiements qu'un Membre 
ou ses ressortissan ts au rai ent à faire en dehors 
du territoire du d it Membre en vertu de ce 
principe, les dispositions à prendre seront 
réglées, si cela est nécessaire, par des arrange
ments particuliere pris avec les Membres inté
ressés . 

Art. 2. Pour la réparation des accidents du 
travail survenus à des travailleurs occupés 
d'une manière temporaire ou intermittente sur 
Ie territoire d'un Membre pour Ie compte d'une 
entreprise située sur Ie territoire d'un autre 
Membre, il peut être prévu qu 'il sera fait appli
cation de la législation de ce dernier par accord 
spécial entre les Membres iritél'essés. 

Art. 3. Les Membres qui ratifient la pré
sente Convention et chez lesquels n 'existe pas 
un régime d'indemnisation ou d'assurance for
faitaires des accidents du travail conviennent 
d'instituer un tel régime dans un délai de t rois 
ans à da.ter de leur ratification. 

Art. 4. Les Membres qui ratifient la pré
sente Convention s'engagent à se prêter mutu
ellement assistance en vue de faciliter son 
application, a insi que l'exécution de leurs lois 
et règlements respectifs en matière de répara
tion des accidents du trava il et à porter à la 
connaissance du Bureau international du 
Travail, qui en informera les autres llfembres 
intéressés, toute modification dans les lois et 
r èglements en vigueer en matière de réparation 
des accidents du travail. 

Art. 5. Les ratifications officielles de la pré
sente Convention dans les conditiom prévues 
à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux 
Part ies correspondantes des autres Traités de 
Paix seront communiqüées au Secrétaire général 
de la Société des Nations et par lui enregistrées. 

Art. 6. La présente Convention entrera en 
vigueur dès que les ratifications de deux Mem
bres de l'Organisation internationale du T ravail 
auront été e_nregistrées par le Secrétaire gén_éral. 

Elle ne hera que, les Membres dont la rat'
fication aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite cette Convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date ou sa 
rat ification aura été enregistrée au Secrótariat. 

Art. 7. Aussitót que les ratifications de deux 
Membres de l'Or!Janisation internationale du 
T ravail auront éte enregistrées au Secrétariat, 
Ie Sectétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait à tous les Merubres de l'Orga
nisation internationale du Travail . Il Ièur 
n otifiera également l'enre~istrement des rati
fications qui lui scront ulterieurement commu
niquées par tous autres Membres de l'Organi
sation. 

Art. 8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 6, tout Membre qui ratifie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
des ar ticles 1, 2, 3 et 4 au plus tard Ie Ier jan vier 
1927, et à prcndre telles mesures qui seront 
n écessaires pour rendre etiectives ces disposi
tions. 

Art. 9. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la présente 
convention s'engage à l'appliguer à ses colonies, 
possessions ou protectorats, conformément aux 
dispositions de l'article 421 du Tra ité de Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Traités de Paix. 

Art. 10. Tout Membre ayant ratifié la 
présente Convention peut la dénoncer, à l'ex
piration d'1me période de dix années aprés la 
date de la mise en vigucur initial.e de la Con
ven•ion, par un acte commur iqué au Se~rétaire 
général de la Société des Nations et par lui 
enregistré.. La dénonciation ne prendra etiet 
qu'une année après a.voir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. ll. Le Conseil d'administration du 
Burnau international du Travail devra, a.u 
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. 12. Les textes fran çais et anglais de la 
présente Convention feront foi l 'un et l'autre. 

Le texte qu i précède est Ie texte authent ique 
du Projet de Convention dûment adopté par la 
Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travai! dans sa. septième session 
qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée 
close Ie l O j uin 1925. 

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, 
Ie 24 juin 1925. 

Le Pré8ident de la Conférence, 
Dr. EDVARD B ENES. 

Le Directeur du Bureau international du Travail, 
ALBERT THOMAS . 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE 
DRAFT CONVE 'TION ·coNCERlIING EQUA.LITY 
OF TREATMENT FOR NATIONA.L AND FOREIGN 
WORKERS AS REGARDS WORKMEN'S COM:PEN-

SA'.CION FOR ACCIDENTS. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation. of the League of Nations, 

H av:ing been. convened at Gencva. by the 
Governing Body of the International Labour 
OffiC;e, and havmg met in its Seventh Session 
on 19 May 1925, and 

Ha.ving decided upon the adoption of certain 
proposals with regard to t he eq uality of treat
ment for national and foreign workers as rega.rds 
workmen's compensation for acoidents, the 
second item in the agenda of t he Session, and 

Ha.ving determined that these proposals aha.Il 
take the form of a draft international conven
t ion, 
adopts, this fifth day of June of the year one 
thousand nine hundred and twenty-five, thl) 
following Draft Convention fo r ratification by 
the Members of the International Labour Orga
nisation, in accordance with the provisions of 
Part XIII of t he Treaty of Versailles and of the 
corresponding Parts of t he other Treaties of 
Peace: 

Article 1. Each Member of the Internatio
nal Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to grant to the nationals 
of any other Member which shall have rati.fied 
the Convention, who suffer personal injury due 
to iudustrial accidents happening in its territory 
or to their dependants, the same treatment in 
respect of workmen 's compensation as 1t grants 
to its own nationals. 

This equality of treatment shall be guaran
' teed to foreign workers and thoir dependants 
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without any condition as to residence. With 
regard to the payments which a Member or 
its nationals would have to make outside that 
Member's territory in the application of this 
principle, the measures to be adopted shall be 
r egulated, if necessary, by special arrangements 
between the Meml'lers concerned . 

Art. 2. Special agreements may be made 
between the Members concerned to provide 
that compensation for industrial accidents 
happening to workers whilst temporarily or 
intermittently employed in the territory of one 
Member on beha!f of an undertaking situated 
in the territory of another Member shall be 
governed by the laws and regulations of the 
latter Member. 

Art. 3. The Members which ratify this 
Convention and which do not already possess 
a system, whether by insurance or otherwise, 
of workmen's compensation for industrial 
accidents agree to institute such a system 
within a period of three years from the date 
of their ratification. 

Art. 4. The Members which ratify t his 
Convention further undertake to afford each 
other mutual assistance with a view to facili
tating the application of the Convention and 
the execution of their respective laws and 
regulations on workmen's compensation and to 
i.Pform the International Labour Office, wbich 
shall infor:m the other Members concerned, of 
any modifications in the laws and regulations 
in force on workmen's ~ompensation. 

Art. 5. The forma! ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
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. 6. 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 
Secretar" -Genera!. 

It shall he binding only upon those Me:mbers 
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 Secre
tariat. 

Art. 7. As soon as t he ratifications of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secretariat, 
the Secretary-General of the League of Nations 
shall so notify all the Members of the Inter
national Labour Organisation. He shall likewise 
notify them of the registration of ratifications 
which may be communicated subsequently by 
other Members of the Organisation. 

Art. 8. Subject to the provisions of Article 
6, each Member which ratifies this Convention 
agrees to bring the provisions of Articles 1, 
2, 3 and 4 into operation not later than 1 Ja
nuary 1927, and to take such action as may 
be necessary to make these provisions effective. 

Art. 9. Eae,h Member of the International 
Labour Organisation which 'l'atifies 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 Versai!les 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 expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicateà to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such denun
ciation shall not take effect until one year after 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 11. 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 disira bi lity 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. 

The foregoing is the authentic text of the 
Draft Convention duly adopted by the Genera! 
Conference of the International Labour Organi
sation during its Seventh Session which was 
held at Geneva and decla red closed the 10th 
day of June 1925. 

In faith whereof we have appended our s;gna
tures this twentyfourth day of June 1925. 

The President of the Conference, 
Dr. EDVARD BENES. 

The Director of the International Labour Office, 
ALBERT THOMAS. 

30 Juni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève, 
betreffende de schadeloosstelling voor 
ongevallen, overkomen in verband met 
de dienstbetrekking. S. 226. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de zevende, van 19 Mei tot 10 Juni 
1925 te Genève gehouden, zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdral!, betreffende de schadeloos
stelling voor ongevallen, overkomen in verband 
met de dienstbetrekking ; 

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 arti
kelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
Versailles van 28 Juni 1919, zoomede op 
artikel 58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens 

deze wet in afdruk gevoegde, in de zevende 
zitting der Algemeene Conferentie van de ver
tegenwoordigers der Leden van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond aangenomen ontwerp-verdrag be
treffende de schadeloosstelling voor ongevallen, 
overkomen in verband met de dienstbetrekking. 
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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 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De l,f inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De 1,Jinister van Koloniën, KoNmGSBERGER. 

De l,finister van Justitie, J. DONNER. 

(Uitgeg. 26 Juli 1927.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LA 
RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Gen ève par Ie Comeil d'admi
nistration du Bureau international du Travail, 
et s'y étant réunie Ie 19 mai 1925, en sa septième 
session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses propo
sitions relatives à la réparation des accidents du 
travail, question comprise dans Ie premier point 
de l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces propositions pren
draient la forme d'un projet de convention 
internationale, 

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf 
cent vingt-cinq, Ie Projet de Convention ei
après à ratifier par les Membres de l'Organi
sation internationale 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 qui ratifie la présente 
Convention s'engage à assurer aux victimes 
d'accidents du travail, ou à leurs ayants droit, 
des conditions de réparation au moins égales à 
celles prévues par la présente Convention. 

Art. 2. Les législations et réglementations 
sur la réparation des accidents du travail 
devront s'appliq,uer aux ouvriers, employés ou 
a;pprentis occupes par les entreprises, exploita
t10ns ou établisoements de quelque nature qu'ils 
soient, publics ou privés. 

Toutefois, il appartiendra à chaque Membre 
de prévoir dans sa légi.slation nationale telles 
exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui 
concerne: · 

a) les personnes exécutant des travatJx 
occasionnels étrangers à l'entreprise de l 'em
ployeur; 

b) les tra vailleurs à domicile ; 
c) les membres de la familie de l'employeur 

qui travaillent exclusivement pour Ie compte 
de celui-ci et qui vivent sous son toit; 

d) les travailleurs non manuels dont Ie gain 
dépasse une limite qui peut être fixée par la 
législation nationale. 
. Art. 3. Ne sont pas visés par la présente 

Con vention : 

1) les marins et pêcheurs pour lesquel 
disposera une convention ultérieure; 

2) les personnes bénéficiant d 'lin régime 
spécial au moins équivalent à celui prévu dan& 
la Ärésente Convention. 

rt. 4. La présente Conr ention ne s'appli
q uera pas à l'agriculture pour laquelle reste en 
vigueur la Convention slir la réparation des 
accidents du travail dans l'agriculture, adoptée 
par la Conférence internationale du Travail à. 
sa troisième session. 

Art. 5. Les indemnités dues en cas d'acci
dents suivis de décès ou en cas d 'accidents 
ayant entraîné une incapacité permanente 
seront payées à la victime ou à ses ayants droit• 
sous forme de rente. 

Toutefois, ces indernnités pourront être 
payés en totalité ou en partie sous forme de 
capita! lorsque la garantie d'un emploi judicieux: 
sera fournie aux autorités compétentes. 

Art. 6. En cas d'incapacité, l'indernnité 
sera allouée au plus tard à partir du cinquième 
jour après !'accident, qu'elle soit due par l'em
ployeur, par une institution d 'assurance contre 
les accidents, ou par une institution d'assurance 
contre la maladie. 

Art. 7. Un supplément d'indemnisation sera 
alloué aux victimes d'accidents atteintes d'in
capacité nécessitant l'assistance constante d'une 
autre personne. 

Art. 8. Les législations nationales prévoie
ront les mesures de contróle, ainsi que les mé
thodes pour la revision des indemnités, qui 
seront jugés nécessaires. 

Art. 9. Les victimes d'accidents du travail 
auront droit à l'assistance médicale et à telle 
assistance chirurgicale et pharmaceutique qui 
serait reconnue nécessaire par suite de ces 
accidents. Cette assistance médicale sera à la 
charge soit de l'employeur, soit des institutions 
d'assurance contre les accidents, soit des insti
tutions d'assurance contre la maladie ou l'in
validité. 

Art. JO. Les victimes d 'accidents du travail 
auront droit à la fourniture et au renouvelle
ment normal, par l'employeur ou l'assureur, 
des appareils de prothèse et d'orthopédie dont 
l'usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les 
législations nationales pourront admettre à 
titre exceptionnel Ie remplacement de la four
niture et du renouvellement des appareils par 
l'attribution à la victime de !'accident d'une 
indemnité supplémentaire déterminée au mo
ment de la fixation ou de la r evision du montant 
de la réparation et représentant Ie coût probable 
de la fourniture et du renouvellement de ces 
appareils. 

Les législations nationales prévoieront, en 
ce qui concerne le renouvellement des appareils, 
les mesures de contróle nécessaires, soit pour 
éviter .les abus, soit pour garantir l 'affectation 
des indemnités supplémentaires. 

Art. ll. Les législations nationales contien
dront des dispositions qui, tenant compte des 
conditions particulières de chaque pays, seront 
Ie mieux appropriées pour assurer en tout état 
de cause le paiement de la réparation aux 
victimes des accident~ et à leurs ayants droit 
et popr les gararftir contre l'insolvabilité de 
l'employeur ou de l'assureur. _ 

Art. 12. Les ratifications vfficie!les de la. 
présente Con vent ion dans les conditions prévuc 
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à la Partie XIII du Traité de Ver ailles et aux 
partie correspondantes des aut res Tra ités de 
P aix seront communiquées au Secréta ria t 
général de la. Société des N a.tions et par lu i 
enregistrées. 

Art . 13. La présente Convention entrera 
en vigueur dès q ue les ratifications de deux 
Membre de l'Organisation internationale du 
Travail auront été enregistrées pa r Ie Secrétaire 
général. 

Elle ne liera que les Membres dont la ratifi
cation aura été cnregistréc au Secrétariat. 

P ar la suite, ~ette Convent ion entrera en 
vigueur pour chaque Membre à la date ou sa 
ra tification aura été enregistrée au Secréta riat. 

Art. 14. Aussitót que les ratificat ions de 
deux Membres de l'Or~anisation internat ionale 
du Travail auront éte enregist rées au Secré
ta riat, Ie Secrétaire général de la Société de 
Nations notifiera ce fait à t ous 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 'Orga
nisation. 

Art. 15. Sous réserve des dispositions de 
l'article, 13, t out Membre q ni ratifie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
des ·a rticles l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 
au plus tard Ie Ier janvier 1927 et à prendre 
t elles mesures qui seront nécessaires pour rendre 
effectives ce disposit ions. 

Art. 16. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Tra.vail qui ratifie la présen te 
Convention s'engage à l'a.ppliquer à ses colo
rues, possessions ou protect orat s, conformément 
aux disposit ions de l'article 421 du Traité de 
Versailles et des articles correspon.dan ts des 
autres Traités de Pa ix. 

Art. 17. Tout Membre ayant ratifié la 
p résente Convent ion peut la dénoncer à l'expi
rat ion d 'une _période de cinq années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la Con
vent ion, par un act e communiqu é au Secrétaire 
généra l de la Société des Nations et pa r lui 
en,registré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'tme année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 18. Le Conseil d 'administration du 
BUieau internationa l du Travail devra, au 
moins une fois tous les dix ans, présenter à la 
Con,férence générale un rapport sur l'application 
de la présente Convent ion et décidera s'il y a 
lieu d 'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence 
la ques tion de la revision ou de la modification 
de la dite Convent ion. 

Art . 19. Les textes fran ça is et anglais 
de la présen te Con vent_ion feront foi l'un et 
l'autre. 

Le texte qui précède est Ie texte authentique 
du P rojet de Con vent ion dûment adopté pa r 
la Conférence générale de l'Organisation inter
n ationale du Travail dans sa septième session 
qui s'est tem~e à Gen ève et qui a été déclarée 
close Ie 10 juin 1925. 

En foit de quoi ont apposé leurs signatures, 
Ie 24 juin 1925 : 

Le Président de /,a Conférence, 
D r. EDVARD BENES. 

L e Directeur du Bureaii international du 'l'ravail, 
ALBERT THOMAS. 

(S. 226) 1927 

L EAGUE OF NATIONS . 

INTE R NATIONAL LABOUR CONFERENCE 
DRAFT CONVENTION CONCERNING W ORKMEN'S 

COMPENSATION FOR ACCI DENTS . 

The Genera! Conference of t he International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

H a.ving been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Seven th Session 
on 19 May 1925, and 

H aving decided upon the adoption of certa in 
proposals with regard t o workmen 's compen 
sation fo r accidents, which is included in the 
first item of the agenda of t he Session, and 

H aving determined that t hese proposals shall 
t ake t he form of a draft in ternational conven
tion, 

adopts, t his tenth day of June of the year 
one t housand nine hundred and t wenty-five, 
the following Draft Con vention for ratification 
by t he Members of t he International Labour 
Organisation, in accordance with t he provisions 
of Part XIII of the Treaty of Versailles and 
of the corresponding Parts of t he other Treaties 
of P eace: 

Article l. Eacb Member of the Internatio
nal Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to ensure tha t workmen 
who suffer persona l injury due to an industrial 
accident, or their dependants, shall be compen
sated on terms at least equal to tho e provided 
by this Convention . 

Art. 2. The laws and regulations as to work
men 's compensation ~hall apply t o workmen, 
employees and apprentices employed by any 
enterpnse, undertaking or establishment of 
whatsoever nature, whether public of private. 

It shall nevertheless be open to any Member 
t o make such exceptions in its national legisla.
tion as i t deerns necessary in respect of : 

a) persona whose emphyrnent is of a casual 
nature and who are employed otherwise than 
for the purpose of the employer's tra.de or 
business; 

b) out-workers ; 
c) members of the employer 's family who 

work exclusively on his behalf and who live in 
his house ; 

d) non-ma.nua l workers whose remuneration 
exceeds a limit to be determined by national 
laws or regulations. 

Art. 3. This Convent ion shall not apply to 
1) seamen and fishermen for whom provi

sion shall be made by a later Convent ion ; 
2) persons covered by some special scheme, 

t he t erms of which are not less favoUiable than 
t hose of this Convention . 

Art. 4 . This Convent i.on shall not apply to 
agriculture, in respect of which the Convent-ion 
concerning workmen 's compensation in agri
cult ure adopted by t he International Labour 
Conference at its Third Session remains in 
force. 

Art . 5. The compensation payable to t he 
injured workman, or his dependants, where 
permanent incapacity or death results from 
t he inj Uiy. shall be pa.id in t he form of period.ioal 
payments : provided t hat it may be wholly or 
partially pa.id in a lump sum, if t he compet ent 
authority is satisfied that it will be properly 
utilised. 

1 
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Art. 6. In case of incapa.city, compensation 
sha.11 be pa.id not la.ter tha.n as from the fifth 
day after the accident whether it be payable 
by the employer, the accident insurance institu
tion, or the sickness insura.nce institution con
cerned. 

Art. 7. In cases where the injury results in 
inca.pa.city of such a. nature that the injured 
workman must have the constant help of ano
ther person, additional compensation shall be 
provided. 

Art. 8. The national laws or regulations 
shall prescribe such measures of supervision 
and methods of review as are deemed necessary. 

Art. 9. Injured workmen shall be entitled 
to medica! aid and to such surgical and pharma
ceutical aid as is recognised to be necessary in 
consequence of accidents. The cost of such aid 
shall be defrayed either by the employer, by 
accident in~urance institutions, or by sickness 
or invalidity insurance institutions. 

Art. 10. Injured workmen shall be entitled 
to the supply and normal renewal, by the em
ployer or insurer, of such artificial limbs and 
surgical a ppliances as are recognised to be 
necessary : provided that national laws or 
regulations may allow in exceptional circum
stances the supply and renewal of such artificial 
limba and appliances to be replaced by the 
award to the injured workman of a sum repre
senting the probable cost of the supply and 
renewal of such appliances, this sum to be 
decided at the time when the amount of com
pensation is settled or revised. 

National laws or regulations shall provide for 
such supervisory measures as are necessary, 
either to prevent abuses in connection with the 
renewal of appliances, or to ensure that the 
additional compensation is utilised for this 
purpose. 

Art. ll . The national Iaws or regulations 
aha.Il make such provision as, ha.ving regard to 
national circumstances, is deemed most suitable 
for ensuring in all circumstances, in the event 
of the insolvency of the employer or insurer, 
the payment of compensation to workmen 
who suffer personal injury due to industrial 
accidents, or in case of death, to their depen
dants. 

Art. 12. The forma.! ratifications of this Con
vention under the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Versailles and in the 
corresponding Parts of the other Treaties of 
Peace shall be communicated to the Secretary 
Genera! of the LeagueofNationsforregistration. 

Art. 13. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications of 
two Members of the International Labour Or
ganisation have been registered by the Secre
tary-General. 

lt aha.Il be binding on!y unon 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 Secre
tariat. 

Art. 14. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secretariat, 
the Secretary-General of the League of Nations 
aha.Il so notLfy all the Members of the Inter-

na.tional Labour Organisa.tion. He sha.11 Ifäewise 
notify them of the registra.t10n of ratifica.tions 
which ma.y be communicated subsequently by 
other Members of the Orga.nisation. 

Art. 15. Subject to the provisions of Article 
13, each Member which ratifies this Convention 
agrees to bring the provisions of Artioles l, 2, 
3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 into opera.tion not 
later than l January 1927 and to take such 
action as may be necessary to make these 
provisions effecti ve. 

Art. 16. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention engages to apply it to its colonies, 
possessions and protectorates, in accorda.ncE' 
with the provisions of Article 421 of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 17. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
tion of five 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 registration. Such denun
ciation shall not take effect until one year after 
the date on which it is registered with the 
Secretariat. 

Art. 18. 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 i ts revision or modification. 

Art. 19. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

The foregoing is the authentic text of the 
Draft Convention duly adopted by the Genera! 
Conference of the International Labour Orga
nisation during its Seventh Session which was 
held at Geneva and declared closed the 10th 
day of June 1925. 

In faith whereof we have appended our signa
tures this twenty-fourth day of June 1925. 

The President of the Conference, 
Dr. EDVARD BENES. 

The Director of the International Labour OfTiu, 
ALBERT THOMAS. 

30 Juni 1927. WET tot bekrachtiging v11,r. 
eene overeenkomst met de Nederlandsch
Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij in 
liquidatie betreffende den naastingsprijs 
van den spoorweg van Zutphen langs 
Winterswijlc naar de Pruisische grenzen in 
de richting van Barken en van Bocholt. 
s. 227. 

WIJ WJLHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de na.astingsprijs van den spoorweg van 
Zutphen langs Winterswijk naar de Pruisische 
grenzen in de richting van Barken en van 
Bocholt bij overeenkomst is vastgesteld en deze 
overeenkomst ingevolge artikel 1, tweede lid, 
der wet van 21 November 1924 (Staatsblad 
no. 520) tot naasting van dien spoorweg be
krachtiging bij de wet behoeft ; 

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

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomst, door Onze Minis-
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tera van Waterstaat en van Financiën met de 
Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maat
schappij in liquidatie onder dagteekening van 
11 ,pril 1927 aangegaan. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De llfin·ister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 27 Juli 1927.) 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Minister van Waterstaat en den Minister 

van Financiën, als zoodanig den St aat ver
tegenwoordigende, 

partij t er e~nre 
en 
de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg

Maatschappij in liquidat ie, vertegenwoordigd 
door hare liquidateuren, tot het aangaan van 
deze overeenkomst gemachtigd door de Alge
meene Vergadering van aandeelhouders dier 
Maatschappij d.d. 22 F ebrua ri 1927, 

partij ter andere zijde, 
is, onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de wet, het volgende overeengekomen : 
• Art. 1. Krachtens de op 1 Januari 1926 
plaats gehad hebbende naa.sting van den 
spoorweg van Zutphen langs Winterswijk naar 
de Pruisische grenzen in de richting van Borken 
en van Bocholt is die spoorweg met ingang 
van dien datum in vollen en vrijen eigendom 
overgegaan aan den Staat . Tot den svoorweg 
behooren alle onroerende goederen, welke aan 
de Nederlands~h-Westfaalsche Spoorweg-Maat
schappij, thans in liquidatie, toebehoorden of 
als werken tot wijziging. verbetering of uit
breiding of als nieuwe werken deel van den 
spoorweg "uit maken, benevens alle aan di":l 
maatschappij tevoren toebehoorende roerende 
goederen, welke aan de exploitatie van den 
spoorweg dienstbaar zijn. 

De Nederlandsch-Westfaa lsche Spoorweg
Maatschappij in liquidatie zal voor zooveel nog 
noodig aan den Staat overdragen de in haar 
bezit zijnde eigendomsbewijzen van bedoelde 
onroerende goederen, zoomede alle in haar 
archief zijnde stukken betreffende den aanleg 
van den spoorweg en verdere voor de exploi
tatie daarvan van belang zijnde bescheiden. 

De Nederlandsch-Westfaa lsche Spoorweg
Maatachappij, thans in liquidatie, wordt ont
heven van de krachtens de naasting op haar 
rustende verplicht ing tot overdracht aan den 
Staat van voor de exploitatie van den spoorweg 
benoodigd rollend materieel en benoodigden 
roerenden inventaris, voor zoover zij dezen 
laatst en niet in eigendom bezat op 31 December 
1925. 

2. De Staat verbindt zich als naastingsprijs, 
bedoeld in artikel 49 der Spoorwegwet, aan de 
N ederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maat
schappij in liquidatie te betalen eene som van 
drie millioen achthonderd zeven en vijftig 
duizend zevenhonderd een en zeventig gulden 
vier en zeventig cent (f 3,857,771.74), onder 
bijberekening van eene rente van 5 % sedert 
1 J anuari 1926, bij de bepaling van welk bedrag 
r ekening gehouden is met de in het laat ste lid 

van het vorig a rtikel bedoelde omstandigheid. 
De Staat zal t en behoeve van de Hollandsche 

IJzeren Spoorweg-Maatschappij O}J de ingevolge 
het vorig lid t e betalen som inhouden een 
bedrag van een millioen vijftig duizend acht
honderd een en negent ig gulden drie en t achtig 
cent (f 1,050,891.83), het welk de Nederlandsch
Westfaalsche Spoorwe~-Maat schappij in liqui
datie aan eerstgenoemcte Maatschappij schuldig 
is op grond van artikel 10, tweede lid, der 
tusschen die Maatschappijen onder dagteekening 
van 14 December 1874731 Maart 1875 gesloten 
overeenkomst, en bedragen wegens na 1 Januari 
J 926 door eerstgenoemde aan laatstgenoemde 
Maat schappij voorgeschoten gelden, een en 
ander onder bij berekening van ecne rente van 
5 % sedert 1 J anuari 1926 of sedert de dagen, 
waarop de in de tweede plaats bedoelde gelden 
voorgeschoten werden. 

De Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg
Maatschappij in liquidat.ie verklaart den ge
noemden naastingsprijs t e aanvaarden. 

3. De kosten dezer in tweevoud opgemaakte 
overeenkomst zijn voor rekening van den 
Staat . 

Aldus gedaan en get eekend t e 's -Gravenhage 
en Winterswijk, den 11 April 1927. 

De -71! inister van Waterstaat, 
(w. g.) H. v. D. VEGTE. 

De J,.f inister van Financiën, 
(w.g.) DE GEER. 
De N ederlandsch- W estjaalsche Spoorweg

Maatschappij 
in liquidatie, 

(w.g.) A. J. VAN NAGELL VAN AMPSEN. 
(w. g.) H . RoELVINK. 
(w.g.) J . WILLINK AzN. 
(w.g.) B. J. HAITSMA MULJER. 
(w.g.) H. J. VAN LUL0FS UMBGROVE. 
(w. g.) J. J. H ENNY. 
(w.g.) G. A. VAN ISPEN. 
(w. g. ) J. B. R oELVINX. 
(w. g.) W. A. WILLINK 

Voor eensluidend afschrift. 
De Serretaris-Generaul van het 
Departement van Waterstaa!, 

G. VAN DER MEULEN. 

30 Juni 1927. WET t ot bevordering var het 
onderhouden van luchtdiensten t usschen 
Nederland en het buitenland door de 
K oninklijke Luchtvaar t Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën. S. 228. 

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

da t het wenschelijk is het onderhouden van 
luchtdiensten t uss~hen Neder/,and en het buiten
land t e bevorderen ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. : 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afgchrift 

bij deze wet gevoegde overeenkomgt, door 
Onzen Minister van Waterstaat , als daartoe 
door Ons gemacht igd, met de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en 
K oloniën, onder dagtcckening van 4/7 Juni 
1927 aangegaan. 

Voor zooveel de statuten, die. na de daarin 
in verband met de overeenkomst aan te brengen 
wijzigingen, zullen luiden, als in de als bijlage 
bijgevoegde Ontwer2 -statuten, afwij ken van 
het Wetboek van Koophandel. blijft dat Wet-



1927 30 J u N r (S.228) 428 

boek buiten toepassing onverminderd het 
vereischte van de Koninklijke bewilliging. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd namens den 
Staat tot een bedrag van f 500,000 deel te nemen 
in het kapitaal der in artikel 1 genoemde maat
schappij. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De .JJ1inister van Waterstaat, H. v. n. VEGTE. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 18 Juli 1927.) 
AFSCHRIFT. 

OVEREENKOMST inzake de t'Jekenning mn 
subsidie ten behoeve van het onderhouden 
van luchtverkeer.sdiensten tusschen Neder
land en het buitenland. 

De Minister van Waterstaa t (in deze ov'3reen
komst verder "de Minister" genoemd). handelen
de namens het Rijk, t er eene zijde, en de 
Koninklijke Luchtvaart Maat schappij voor 
Nederland en Koloniën, gevest,igd te 's-Graven
hage (in deze overeenkomst ,,erder "de Maat
schappij" genoemd), t er andere ziJdc, zijn, 
behoudens bekrachtiging van deze overeenkomst 
bij de wet, overeengekomen als volgt : 

Eindigen vorige overeenkomBt, ton K .M. 
productie. 
Art. 1. 1. Met ingapg v.1n den dag van 

inwerkingtreding van deze overeenkomst ver
vallen alle r echten en verplichtingen, voort
spruitende uit de op 27 Augu stus 1923 gesloten 
"Overeenkomst in zake de t oekenning van een 
renteloos voorschot ten behoeve van het onder
houden van luchtdiensten tusschen Nederland 
en het buitenland" . 

2. De Maatschappij verbindt zich van 1 
.Janua ri 1927 af en ver<l er doorloopend de ex
ploitatie van het vervoer per luchtvaartuig van 
passagiers, goederen en po~t uit t e voeren en 
aaarvoor, behoudens door den Minister te 
verleenen ontheffing, t en minste de volgende 
product-ie in ton/K.M. met luchtvaartuigen t e 
leveren: 

In het jaar 1927 : 1,200,000 ton/K.M. ; 
1928 : 1,600,0C0 
1929 : 1,900,000 
1930 : 2,400,000 
1931 : 2,600,000 
1932 : 2,900,000 
1933 : 3,500,000 

,, ,. ,, 1934 : 4,000,000 ,, 
3. Ónder ton /K.M. wordt verstaan een 

beschikbaar laadvermogen van 1000 K.G. 
gedurende een verplaat sing over een afst and 
van 1 K.M. Onder "productie in t on/K.M." 
wordt ver staan de som der aantall en ton/K .M. 
als voren, beschikbaar bij alle gedurende het 
jaar verrichte vluchten , met inbegrip van 
proef- en passagiersvluchten. 

K euze der luchtlijnen. 
Art. 2. De jaarlijksche verdee!ing van de 

ton/K.M. product ie over de verschill ende 
luchtlijnen en andere vluchten geschiedt in 
overleg met den Minister . De daarbij t e volgen 
keuze der luchtlijnen zal geschieden naa r een 
algemeen plan, in onderling overleg tusschen 

den Minister en de Maatschappij opgesteld' 
waarbij zooveel mogelijk de totstandkoming 
van de luchtverbinding tusschen Nederland en 
Nederlandsch-Indië za l worden nagestreefd. 
Mocht dit onderlir•g overleg niet tot algeheele 
overeenstemming leiden, dan berust de beslis
sing bij den Minister. 

Veiligheid. 
Art. 3. 1. De Maatschappij is verpl icht 

zich t e gedragen naar de aanwijzingen, wellre 
de Minister in verband met de veiligheid van 
het verkeer geeft t en aanzien van de t e volgen 
luch t routes en het seinwezen. 

2. De Maatschappij zal zich hebben te 
richten naar de voorschriften , welke de Minister 
in verband met de veiliaheid of om andere 
redenen zal geven omtrent h et al of niet aandoen 
van i:l e in Nederland 13elegen luchtvaartterrei
nen . 

Personeel. 
Art. 4. 1. De leden vap de bemanning der 

luchtvaartuigen moet en voldoen aan de eis~hen 
van ge chikt heid, door den Minist.er t e st ellen . 

2. De stationschefs in Nederland en de leden 
van de bemanning der luchtvaartuigen moeten 
Nederlanders zijn. 

3. Met toestemming van den Minister kan 
van het bepaalde in het tweede lid worden 
afgeweken. 

Luchtvaartuigen en motoren. 
Art. 5. 1. De luchtvaartuigen en de moto

ren dier luchtvaartuigen moeten voldoen aan 
de door den Minister in het belang van de 
veiligheid en van eene goede exploit.atie te 
stellen eischen, waarbij rekening wordt gehou
den met den stand van het burgerlucht,verkeer 
in het algemeen. 

2. De luchtvaartuigen en de motoren dier 
lu cht vaartuigen moeten van NederlandsC'h 
fabrikaat zijn. 

3. De Maatschappij is bevoegd van het 
bepaalde in het twee<le lid af te wiJken, indien, 
ook naar het oordeel van den Minister, het 
Nederlandsch fabrikaat niet voldoet aan de 
eischen, welke daaraan met betrekkmg tot de 
belangen van den dienst moeten worden ge
steld, of de aanbiedingen van het Nederlandsch 
fabrikaat te hoog in prijs zijn t e5éenover over
eenkomstige aanbiedingen van bt\itenlandsch 
fabrikaat . 

llfaximum vrach.tprijzen. 
Art. 6. De door de Maatschappij t e heffen 

maximµm-vracht prijzen bel>oeven de goedkeu
ring van den Minister . 

Dienstregelingen. 
Art. 7. 1. De dienstregelingen der Maat

schappij behoeven de goedkeuring van den 
Mimster. 

2. Behoudens geval van overmacht, moet 
t er, minste 7 dagen vóór den aanvang of de 
hervatting van een dienst of vóór de inwerking
t reding van eene voorgenomen wijziging van 
de cUenstregeling, deze dienstregeling of de 
voorgenomen wijziging in t en minste één der 
t e Amsterdam en t e Rotterdam verschijnende 
dagbladen worden bekend gemM kt. 

Postvervoer, vervoer van ambtenaren, inzage der 
boeken. 

A rt. 8. 1. De Maat schappij is verplicht 
t egen vergoeding op aanvraag van of namans 
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den Directeur-Generaal der Posterijen en 
T elegrafi e de brid- en pakketpost op de door 
haar geëxploiteerde luchtlijnen te vervoeren. 

2. De vergoeding, alsmede de verdere voor
waarden voor het vervoer, worden geregeld in 
overleg tusschen den Directeur-Generaal der 
Posterij en en Telegrafie en de Maat scha ppij. 

3. In geval het in het vorig lid bedoelde 
overleg niet t ot overeenstemming leidt, wordt 
de vergoeding bepaald door de scheidslieden, 
bedoeld in artikel 22, en worden de verdere 
voor,vaarden voor he t vervoer vastgesteld d oor 
den Mimster. 

4 . De Maatschappij zal op hare lij nen 
grat,s ver voer verleenPn aan ambtenarer, 
indien zulks door den Minister in het belang 
van de diensten t en behoeva van de burger
luchtvaart wordt gewenscht . 

5. De Maatschappij zal steeds aan door of 
namens den Minister aangewezen personen 
op hun verzoek inzage verleenen van hare 
boeken en inlichtingen geven, zoowel wat de 
expl oitatie als wat de admimstratie betreft . 

Zet.el der Maatschappij en nationaliteit der 
bestuurders. 

A rt. 9. 1. De Maat schappij is gehouden 
deze overeenkomst zelf t.en uitvoer te leggen 
en zelf aan de daarin omschreven verplicht ingen 
te voldoen. Haar zet el moet in Nederland ge
vestigd blijven en zij moet aldaar bestuur 
houden. 

" · D~ bestuurders - als hoedamg worden 
aangemerkt zij, die onder welken naam of 
titel ook, belast zijn met of deelnemen aan het 
bestuur, het beheer en de leiding van de zaken 
der Maat schappij - moeten allen Nederlanders 
zijn. Met toestemmi ng van den Mimster n.ogen 
ook niet -~~Pder landers bestuurder zij r: . 

Bestuur en Directie . 
Art. 10. l. H et bestuur der Maat schappij 

is opgedragen aan een Raad van Bestuur, 
bestaande uit vijf leden, die - behoudens 
toestemming van den :Minist er om van deze 
bepaling af t e wijken - hun woonplaats in 
Nederland moet en hebben. Drie lejen zullen 
benoemd worden door de algemeene vergade
ring van aandeelhouders uit een bindende 
voordracht, naa,r genoegen van den Minister 
opgerr,aakt door een vergadering van eerste 
preferente aandeelhouders B en tweede prefe
rente aandeelhouders, en twee leden door de 
algemeene vergadering van aandeelhoudérs 
uit een bindende voordracht, opgemaakt door 
den l\iinister. De r eriodieke aftreding van de 
leden van den Raad van Bestuur wordt, in de 
statuten geregeld. Als voorzitter wordt, op 
voordracht van dien Raad, één zijner leden 
door den lVIinist er aall\,ewezen. 

'> . Onder t oezicht van den Raad van Be
stuur is het dagelijksch bestuur opgedragen 
aan een Directie, bestaande uit één of meer 
Directeuren. 

3. De Raad van Bestuur vergadert zoo 
dikwij ls hij door den Voorzitter wordt opgeroe
pen . Deze gaat t ot oproeping over, hetzij uit 
eigen beweging, hetzij op verzoek van t wee 
of meer der leden . 

4. Bij de vergaderingen is rle Directie 
tegenwoordig. Zij heeft een raadgevende stem. 

5. Begluiten worden door den R aa.d van 
Bestuur genomen bij meerderheid van stemmen . 

; 
Wanneer de stemmen staken, beslist de Voor
zitter. 

6. De Direct euren worden door de alge
meene vergadering van aandeelhouders be
noemd en ontslagen, onder goedkeuring van 
den Minister. 

7. Bij verhindering of ontst ent-ems van de 
Direetie voorziet de Raad van Bestuur zoo 
noodig in het dagelijksch bestuur. 

S tatutenwijziging. 
Art. l l. l. D e Maat sch a ppij zal geen wij

zigingen in hare st atuten aanbrengen dan met 
goedkeuring van den Minister. 

2. De Maatschappij verbindt zich binnen 
een door den Minister te stell"n t ermijn zooda
nige wijz igingen in hare statuten aan te brengen, 
dat deze komen ·te luiden als in door vartijen 
gewaarmerkt bij deze overeenkomst gevoegd 
concept . 

Goedkeiiring overeenkomsten. 
Art. 12. 1. Overeenkomsten - niet zijnde 

arbeidsovereenkomsten -, wier onderwerp 
een waarde van f 10,000 of meer belooµt, of 
waarvan de geldigheidsduur, mede gelêt op 
mogelijke ,stilzwijgende verlenging, langer dan 
een jaar kan bedragen, worden door de Maat
schappij niet ges loten, dan onder voorbehoud, 
dat de overeenkomst niet bindend zal zijn, 
dan nadat zij doqr den Minister is goedgekeurd. 

2. Van alle overeenkomsten met lucht
vaartmaatschappijen, alsmede van andere 
overeenkom.sten, wier onderwerp een waarde 
heeft van meer dan f 5000, zal, voor zoover 
die overeenkomsten niet vallen onder het eerste 
lid, binnen veertien dagen nadat zij zijn g<"sloten, 
mededeeling worden gedaan aan den Mimster. 

3. Indien de Minist er van oordeel mocht 
zijn, dat door een door de Maatschappij gesloten 
overeenkom•t , welke niet zijn go-,d.keuring 
behoeft, het belang van den Staat wordt 
geschaad, is hij bevoegd het sluiten van een 
nieuwe overeenkomst, betreffende dezelfde 
aangelegenheid, van zijn goedkeuring afhanke
lijk t e st ellen. 

Goedkeuring balans. 
Art. 13. De jaarlijksche balans, de winst- en 

verliesrekening rn de afschrijvingspercentages, 
behoeven de goedkeuring van den Minister. 

Subsidie, reorganisatie kapitaal. 
Art. 14. 1. De Maat schappij zal over de 

jaren 1927 tot en met 1933, in verband met 
de over genoemd exploitatietijdvak t e ver
wachten verliezen, een subsidie van het Rijk 
ont vangen, groot ten hoogste f 2,800,000, te 
verdeelen als volgt : 

f 500,vOO voor het jaar 1927 ; 
600,000 1928 ; 
525,000 1929; 
400.000 1930 ; 
400,000 1931 ; 
275,000 1932; 
100,000 ,, ,, ,, l 933. 

2. Deze subsidies zullen per kwartaal in 
vier gelijke gerleelten worden uitbetaald . 

3. De uitbetalingen der sub~idies hebben 
plaat s als in het vorig lid aangegeven, onafhan
kelijk van het bedrag der verliezen. Wanneer, 
blijkens de jaarlijksche balans, d,, rekening 
der verliezen en subsidies een saldo subsidie 
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zal gaan aanwijzen, grooter dan f 100,000, 
zal bij de verdere betaling een inhouding der 
uitbetalingen plaats hebben voor het bedrag, 
waarmede de genoemde som van f 100,000 
wordt overschreden. Vi' ordt in een later jaar 
meer verloren dan het bedrag van het subsidie
aandeel ov& het betreffende jaar, dan zal het 
Î~!,(eho~den su bRidie dienen ter verhooging der 
mtkeermg, voor zoover zulks ter dekking van 
dit meerdere verl,es noodig is. Na goedke,uring 
der balans over 1933 heeft een eindafrekening 
plaats, waarbij het eventueele saldo-subsidie 
over de jaren 1927 t /m 1933 te zamen wordt 
vastgesteld. Het Ri~k zal voor het sa,ldo-sub
sidie een overeenkomstig bedrag aan aandeelen 
van f 1000 verkrijgen, tenzij het Rijk in plaats 
daarvan het bedrag in contanten terug w"nscbt 
te ontvangen, in welk geval de Maatschai,i;ij 
verl)licht is, dat bedrag aan het Rijk uit te 
keeren vóór l Januari 1935. 

4. Het eventueel saldo-subsidie zal buiten 
toestemming van den Minister niet tot winst
uitkeering mogen worden aangewend. 

5. Het thans gestorte gewone aandeelen
kapitaal, t. w. 1433 gewone aandeelen van 
f 1000, zal, nadat nog ten laste van l!:26 op 
de activa zal zijn afgeschreven, tot ten hoogste 
op de werkelijke waarde ,1orden afgestempeld. 
Het assurantiefonds blijft daarbij ongerept. 

6. De thans uit.gegeven f 80,000 preferente 
aandeelen blijven intact, doch worden tw"ede 
preferente aandeelen. 

7. De Maatschappij verbindt zich 500 nieu
we aandeelen van f 1000, ten name van Neder
landers gesteld, te plaatsen en de storting op 
deze aandeelen t,e doen plaats hebben uiterlijk 
binnen veertien dagen na bekrachtiging van de 
overeenkomst bij de ,vet. Met afwijking van 
het bepaalde in den vorigen volzin kan m .t 
toestemming van den Minister een deel dezer 
aandeelen, tot ten hoogste een derde, gesteld 
zijn ten name van anderen dan Nederlanders. 
De overeenkomst wordt niet van kracht, dan 
nadat het in dit lid bedoelde kapitaal geplaatst 
en gestort is ; zij vervalt, indien die plaatsing 
en storting niet is geschied vóór afloop van 
den in den eersten volzin genoemden termijn. 

8. De l\finister verbindt zich voor 500 ten 
name van het Rijk gesteldo nieuwe aandeelen 
f WOO per aandeel te betalen en wel : 

binnen 30 dagen na het van kracht ,vorden 
van de overeenkomst voor 100 aandeelen 
f 100,000; 
vóór of op 3 Januari 1929 voor 75 aandeelen 

f 75,000; 
,, ,, ,, 3 1930 200 aandeelen 

f ?00,000; 
,, ,, ,, 3 l 931 125 aandeelen 

f 125,000. 
De 100 aondeelen, binnen 30 dagen na het 

van kracht worden van de overeenkomst to 
betalen, worden preferent voor dividend en 
kapitaal er aangeduid als eerste preferente 
aandeelen A. De aandeelen, bedoeld in lid 7 
van dit artikel, worden preferent voor dividend 
en kapitaal en aangeduid als eerste preferente 
aandeelen B. 

9. Voor een andere kapitaalsuitgifte, dan 
die, bedoeld in het, derde, zevencle en acht te 
lii van dit artikel, is goedkeuring van den 
Minister noodig, terwijl ook ten aanzien van 
die andere uitgifte de wijze en de voorwaarden , 

in overleg met den llfinister dienen te worden 
bepaald. 

10. Bij het overleg, bedoeld in het negende 
lid, kan de Minister verlangen, dat een door 
hem te bepalen gedeelte van de kapitaalsuit
gifte, doch telkenmale voor niet meer dan 
20 pct. daarvan, in contanten aan het Rijk 
wordt uitgekeerd, ter aflossing, tegen den koers 
dor uitgifte. van ten name van het Rijk gestelde 
gewone aandeelen als bedoeld in het achtste 
lid van dit artikel. De Maatschappij is verplicht 
aan dat verlangen to voldoen en aan een zoo
danige aflossing van de gewone Rijksaandeelen 
mede te werken. 

W instverd.eeling. 
Art. 15. l. Zoodra na. 31 December 1926 

over eenig jaar winst is gemaakt, in aanmerking 
genomen de sedert l Januari 1927 eventueel 
geleden verliezen, zal allereerst, op voorstel 
van den Raad van Bestuur, en onder goedkeu
ring van den l\finister, door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders worden beslo
ten een storting in het reservefonds te doen 
plaats hebben. 

2. Van het resteerende zal zoo mogelijk 
tot 5 pct. aan houders van eerste preferente 
aandeelen A en B, als gelijk gerechtigd te dien 
aanzien, over het door hen gestorte kapitaal 
worden uitgekeerd. 

3. Van het dan resteerende komt zoo moge
lijk tot 5 pct. aan houders van tweede preferente 
aandeelen over het door hen gestorte kapitaal. 

4 . Van het daarna resteerende komt zoo 
mogelijk tot 5 pct. van het op de a.andeelen 
vermelde bedrag aan houders van gewone aan
deelen. 

5. Van het restant zal 10 pct. aan het Rijk 
worden uitgekeerd. 

6. Het dan nog overblijvende zal worden 
verdeeld als volgt : 

l 5 pct. aan den Ra.ad van Bestuur ter ver
deeling onder zijn leden, naar onderling goed
vinden; 

15 pct. ter beschikking van den Raad van 
Bestuur om te worden verdeeld onder die leden 
van het personeel der Maaatschappij. die 
daarvoor, naar het oordeel van den Raad, in 
aanmerking komen ; 

l 0 pct. aan de houders van oprichtersbewij
zen; 

60 pct. ter beschikking van de algemeene 
vergadering van aandeelhouders, met dien 
verstande, dat in zooverre deze 60 pct. ter 
verdeeling komen, deze verdeeling zal plaats 
hebben in verhouding van het bedrag, vermeld 
op de eerste en tweede preferente en gewone 
aandeel en. 

7. Wanneer de Maatschappij over eenig 
jaar geen dividend of een dividend, lager dan 
5 pct. uitkeert op de eerste of tweede preferente 
aandeelen, zullen de houders dezer aandeelen 
in volgende jaren, wanneer meer winst gemaakt 
is, uit dien hoofde geen aanspraak op een hooger 
dividend kunnen doen gelden. 

Liquidatie. 
Art. 16. 1. Tot liquidatie der vennoot

schap zal, behoudens het bepaalde bij art . 47 
van het Wetboek van Koophandel, niet mogen 
worden overgegaan zonder toestemming van 
clen i'lfinister, die deze toestemming echter 
alleen zou mogen onthouden op grond, dat de 
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financieele noodzakelijkheid, of een andere 
naar het oordeel van den Minister aannemelijke 
reden om t e liquideeren, niet aanwezig is. 

2. In geval van liquidatie zullen de bstten, 
verminderd met de schulden (onder deze laatste 
niet begrepen de bedragen, die de Maatschappij 
als subsidie van het Rijk heeft ontvangen) en 
de kosten van de liquidatie, aan de aandeel
houders ten goede komen, met dien verstande, 
dat eerst aan de houders der eerste preferente 
aandeelen A en B als gelijk gerechtigd te dien 
aanzien, zoo mogelijk 100 pct. zal worden 
uitgekeerd, daarna aan de houders van tweede 
preferente aandeelen zoo mogelijk 100 pct. en 
daarna aan de. houders van gewone aandeelen 
zoo mogelijk 100 pct . van het op de aandeelen 
vermelde bedrag. Mocht er dan nog een over
schot zijn, dan zal dit gelijkelijk worden ver
deeld tusschen het Rijk en de Maatschappij. 

Verzekering. 
Art. 17. 1. De Maatschappij is verplicht 

zich te verzekeren ten aanzien van a lle schaden, 
welke ten gevolge van vliegongevallen, nood
landingen en in het algemeen door de uitoefening 
van het luchtvaartbedrijf, mochten worden 
toegebracht aan personen of goederen. 

2. Onder deze vallen niet personen of goe
deren, die door de Maatschappij worden ver
voerd. Intusschen zal eene dergelijke verplich 
ting in zake verzekering van schaden, toege
bracht aan personen of goederen, als in den 
vorigen volzin bedoeld, door den Minister kun
nen worden opgelegd, voor zoover de Maat
schappij voor zoodanige schade aansprakelijk 
zal zijn gesteld, ingevolge verdrag of wet. Een 
zoodanige verplichting tot verzekering kan door 
den Minister mede worden opgelegd in verband 
met eene rechterlijke uitspraak, waarbij de 
Maatschappij voor zoodanige schade aansprake
lijk zal zijn gesteld. 

Boete. 
Art. 18. 1. Behoudens gevallen van over

macht, verbeurt de Maatschappij, ter beoor
deeling van den Minister, voor elke overtreding 
van eenige bepaling van deze overeenkomst, 
een boete van ten hoogste f 1000, benevens 
een boete van t en hoogste f 100 voor eiken 
dag, dat zij, nadat de eerstbedoelde boete is 
opgelegd, in gebreke blijft hare verplichtingen 
na te komen. 

2. Het bedrag der boete wordt door den 
Minister vastgesteld. 

3. Een beroep, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 22, heeft schor~ende kracht met betrek
king tot het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel, voor zoover betreft de daarin 
genoemde boete van t en hoogste f 100. 

1 ngebrekestelling. 
A rt. 19. De Maatschappij wordt beschouwd 

in de volbrenging van hare verplichtingen in 
gebreke te zijn door het eenvoudig verstrijken 
van voor de nakoming van de verp ichtingen 
gestelde termijnen, zonder dat het noodig is, 
van het in gebreke zijn, door eenige acte te 
doen blijken. 

Overmacht. 
Art. 20. De MaatschappiJ is in haar beroep 

op overma0ht niet ontvankelijk tenzij zij, voor 
zoover de uitoefening van den eigenlijken 
vliegdienst betreft, binnen zesmaal 24 uur, 

en in de overige gevallen binnen veertien 
dagen na de gebeurtenissen of omstandigheden, 
waaruit de overmacht bestaat, en waaronder 
ook daden of verzuimen van bevoegde ambte
naren begrepen zijn - in welk laatste geval 
echter een beroep op mondelinge lastgeving 
is uitgesloten - , daarvan aan den Minister 
heeft kennis gegeven en binnen 30 dagen na 
deze kennisgeving heeft uiteengezet, welken 
invloed die gebeurtenissen of omstandigheden 
hebben uitgeoefend. 

Overdracht en faillissement . 
Art. 21. 1. Overdracht door de Maat

schappij van haar bedrijf aan een ander is niet 
geoorloofd dan met toeste=ing van den 
Minister. Deze kan aan die toestemming de 
voorwaarde verbinden, dat in de overeenkomst, 
waarin die ander de plaats der Maatschappij 
inneemt, eenige wijziging zal worden gebrae;ht. 

2. lJe Minister is voorts bevoegd deze over
eenkomst door eene eenvoudige opzegging op 
een door hem te bepalen tijdstip te doen eindi
gen, in geval het bedrijf zonder zijne toestem
ming geheel of gedeeltelijk aan een ander ·is 
overgegaan, dan wel in het geval, dat de Maat
schappij in staat van faillissement verklaard is . 

Geschillen. 
Art. 22. 1. Geschillen over de uitlegging 

en de toepassing van de bepalingen van eenig 
artikel dezer overeenkomst, voor zoover het 
oordeel over of de bevoegdheid tot de toepas
sing van het in dat artikel bepaalde nit t bij 
uitsluiting aan een der partijen is toegekend, 
worden in hoogste ressort beslist door drie 
scheidslieden, die als goede mannen naar 
billijkheid oordeelen. 

2. Deze scheidslieden worden benoemd 
door de Arrondis ementsrechtbank te 's-Gra
venhage, ten verzoeke van de meest gereede 
partij, tenzij partijen anders mochten zijn 
overeengekomen. 

Duur der overeenkomst. 
Art. 23. 1. Deze overeenkomst zal van 

kracht blijven, zoolang de eerste preferente 
aandeelen A zich in het bezit van het Rijk 
bevinden. 

2. Het in artikel 15, lid 5, bedoelde aandeel 
in de winst zal ook na beëindiging van dez · 
overeenkomst ingevolge het in het voorgaand. 
lid (van art. 23) bepaalde, aan het Rijk gewaar
borgd blijven, tenzij anders door partijen mocht. 
worden overeengekomen. 

Overgangsbe[Xllingen. 
Art. 24. 1. Alle bij het in werking treden 

van deze overeenkomst in functie zijnde leden 
van den Raad van Bestuur blijven in functie 
tot de benoeming van de nieuwe leden van den 
Raad van Bestuur. Deze benoeming behoort 
te geschieden binnen 6 maanden na de bekrach
tiging van deze overeenkomst bij de wet. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1, 
lid 1, in zake het vervallen van rechten en 
verplichtingen, voortspuitende uit de op 27 
Augustus 1923 gesloten overeenkomst in zake 
de toekenning van een renteloos voorschot, 
betaalt het Rijk als subsidie aan de Maatschappij 
het bedrag van f 300,000, ingevolge die over
eenkomst als renteloos voorschot verschuldigd 
over het jaar 1926, voor zoover dit nog niet is 
uitgekeerd. 
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Kosten. 
Art. 25. Alle kosten en rechten, op deze 

overeenkomst en de betalingsstukken vallende, 
komen ten laste van de Maatschappij. 

's-Gravenhage, 4/7 Juni 1927. 
De Min. van Waterstaat, (get.) H. v. D . VEGTE. 
Koninklijke Luchtvaart Maatschap'f)i,j voor 

Nederland en Koloniën, 
(get.) A. WtrnFBAIN. 
(get.) A. PLESMAN. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het Departement van 

Waterstaat, 
v. ARKEL, 

l. S.-G. 
AFSCHRIFT. 

ONTWERP-STATUTEN van de Naamlooze 
Vennootsc}UJ,p Koninklijke Luchtvaart Maat
scha'PJYÎ:i voor Nederland en Koloniën, 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

Naam. 
Art. l. De Vennootschap draagt den naam 

van : ,,Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
voor Nederland en Koloniën". 

Zetel. 
Art. 2. I. De Vennootschap is gevestigd 

te 's-Gravenhage. 
2. De Raad van Bestuur kan te alltn tijde 

in Nederland en Koloniën alsmede daarbuiten 
bijkantoren vestigen en deze weder opheffen. 

Doel. 
Art. 3. Het doel der vennootschap is: 
a . het uitoefenen van het luchtvaartbedriJf; 
b. het bevorderen van alles, wat naar het 

oordeel van den Raad van Bestuur met de 
luchtvaart verband houdt; dit alles in den 
meest_ uitgebreiden zin,_ zoowel voor eigen 
rekemng als voor rekenrng van, dan wel in 
gemeenschap of samenwerking met derden. 

Duur. 
Art. 4. 1. De Vennootsrhap vangt aan, 

behoudens inac•htneming van het bepaalde 
bij artikels 36, 38 en 51 Wetboek van Koop
handel, op den dag van het verkrijgen der 
Koninklijke bew:illiging op de oprichtersakte 
en eindigt ultimo December negentienhonderd 
negen en zestig, tenzij te voren in eene algemeene 
vergadering van aandeelhouders, te houden 
vóór één September negentienhonderd negen 
en zestig, met gewone meerderheid van stem
men tot het verlengen van dien termijn wordt 
bes'oten en op zoodanig besluit de Koninklijke 
bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is 
verkregen. 

2. In dit geval geldt die meerderheid slechts 
indien daartoe behooren de stemmen van de~ 
houder der eerste preferente aandeelen A. 

3. Ook indien voor verlenging van de Ven
nootschap geen meerderheid wordt gevonden, 
zal daartoe niettemin besloten zijn, als de hou
der der eerste preferente aandeelen A zich 
daarvoor zal hebben verklaard. 

4. De Vennootschap kan ook vóór ultimo 
December negentienhonderd negen en zestig 
worden ontbonden krachtens besluit eener 
algemeene vergadering van aandeelhouders. 
genomen op de wijze als bij artikel 32 omschre
ven. 

Kapitaal. 
Art. 5. 1. Het maatschappelijk kapitaal 

bedraagt f 5,100,000, verdeeld in 4400 gewone 
aandeelen, 100 eerste preferente aandeelen A 
en 500 eerste preferente aandeelen B, en 100 
tweede preferente aandeelen . 

2. Elk aandeel is groot f 1000. 
3. Van het maatschappelijk kapitaal zijn 

geplaatst en uitgegeven 1433 (afgestempelde) 
gewone aandeelen, doorloopend genummerd 
1 tot en met 1433, 100 eerste preferente aandee
len A, doorloopend genummerd 1 tot en met 
100, 500 eerste preferente aandeelen B, door
loopend genummerd 101 tot en met 600 en 
80 tweede preferente a.a.ndeelen, doorloopend 
genummerd 1 tot en met 80. 

4. De overige aandeelen zullen worden 
uitgegeven op zoodanige tijdstippen en telkens 
op zooda.nige voorwaarden, - mits niet bene
den pari - als door d en Raad van Bestuur zal 
worden be]Jaald, en moeten zijn geplaatst vóór 
een en dertig December 1935, behoudens 
verlenging van dien termijn onder Koninklijke 
bewilliging, wanneer deze nog mocht worden 
vereischt. tot het aanvragen van welke verlen
ging de Raad van Bestuur zal zijn gemachtigd, 
zonder dat een nader besluit der algemeene 
vergadering van aandeelhouders noodig zal 
zijn, een en ander met dien verstande, dat 
voor een verdere kapitaalsuitgifte dan in het 
3de lid van dit artikel genoemd, de goedkeuring 
van den houder der eerste preferente a.ancJeelen 
A zal zijn vereischt en de wijze, benevens de 
voorwaarden van zoodanige verdere uitgifte 
in overleg met dien houder zullen moeten worden 
bepaald. 

Aandeelen. 
Art. 6. 1. De aandeelen worden slechts 

volgestort uitgegeven. 
2. De gewone a.andeelen luiden aan toonder 

of op naam ter keuze van den houder. 
3. De preferente aandeelen luiden op naam. 
4. De eerste preferente aandeelen A kunnen 

alleen toebehooren aan en gesteld zijn ten na.me 
van het Rijk, dat voor alle met het bezit dezer 
aandeelen verband houdende handelingen, 
verplichtingen eil bevoegdheden wordt verte
genwoordigd door den :Minister van Waterstaat. 

5. De eerste preferente aandeelen B en de 
tweede preferente aandeelen kunnen alleen 
toebehooren aan en gesteld zijn ten name van : 

a. Nederlanders, woonplaats hebbend in 
Nederland of in de Nederlandsche Koloniën; 

b. Vennootschappen onder firma, in Ne
derland of in de Neder!aPdsche Koloniën ge
vestigd, waarvan de meerderheid der vennooten 
voldoet aan het vereischte sub a; · 

c. commanditaire vennootschappen (al dan 
niet op aandeelen) in Nederland of in de 
Nederlandsche Koloniën gevestigd, waarvan 
de meerderheid der hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijke vennooten voldoet aan het 
vereischte sub a ; 

d. naamlooze vennootschappen, in Nederland 
of in de Nederla.ndsche Koloniën gevestigd, 
waarvan de meerderheid der bestuurders 
zoomede de meerderheid der commissarissen, 
voldoet aan het vereischte sub a. 

6. Met afwijking van het bepaalde in de 
vorige alinea. zal met goedvinden van den hou
der der eerste preferente aandeelen A een deel 
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·der eerste preferente aandeelen B, tot ten 
hoogste een derde, kunnen toebehooren a11.n en 
gesteld zijn ten name van anderen dan de in 
dia alinea genoemden. 

7. De aandeelen worden doorloopend ge
nummerd, en wel de gewone aandeelen van 
1 totenmet4400, de eerste preferente aandeelen 
A van l tot en met 100, de eerste preferente 
.aandeelen B van 101 tot en met 600, de tweede 
preferente aandeelen van 1 tot en met 100. 

8. Zij worden geteekend door twee leden 
van den Faad van Bestuur. 

9. Bjj elk aandeel wordt toegevoegd een 
stel dividendbewijzen en een talon, een flll 
ander dragende hetzelfde nummer als het 
.aandeel, waartoe zij behooren. De uitbetaling 
der dividenden geschiedt tegen inlevering der 
dividendbewijzen. 

Art. 7. 1. De op naam gestelde gewone 
.aandeelen, zoomede de preferente aandeelen, 
worden ingeschreven respectievelijk in een 
register van gewone aandeelen en in een re
gister van preferent e aandeelen, met vermelding 
te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven 
en met opgave van het door den aandeelhouder 
gekozen domicilie, welk domici lie door den 
aandeelhouder kan worden veranderd, mits 
,daarvan aan den Raad van Bestuur schriftelijk 
kennis gevende. 

2. De houder van een gewoon aandeel aan 
-toonder heeft te allen tijde het recht dit op 
zijn naam te laten overschrijven, gelijk ook de 
houder van een gewoon aandeel op naam dit te 
.allen tjjde aan toonder kan doen stellen. 

3. Ten einde de overschrijvingen, in de 
vorige alinea bedoeld, te bewerksttl igen, wordt 
het bewijs van aandeel aan den Raad van 
Bestuur ingeleverd, met een verklaring van den 
-eigenaar. 

4. Van de op naan;i- of op toonderstelling 
wordt op het bewijs van aandeel aanteekening 
gesteld, welke aanteekening door twee leden 
van den Raad van Bestuur wordt onderteekend. 

5. In het register van gewone aandeelen 
wordt daarvan aanteekening gehouden. 

6. Ten einde de overdracht van gewone 
.aandeelen op naam en van preferente aandeelen 
ten name van derden te bewerkstelligen, wordt 
het bewijs van aandeel aan den Raad van 
Bestuur ingeleverd met een door den houder 
-en den verkrijger geteekende verklaring. 

7. Van deze overdracht wordt een aanteeke
ning op het aandeel gesteld,welke aanteeker>ing 
·door twee leden van den Raad van Bestuur 
wordt onderteekend, terwijl in het desbetreffen
-de aandeelenregister van de overdracht wordt 
. aanteekening gehouden. 

8. De overdracht van preferente aandeelen 
is alleen bindend, wanneer de eerstvolgende 
vergadering van preferente aandeelhouders 
m et 2/3 van het daarin uitgebrachte aantal 
stemmen . verklaart met den aangewezene 
genoegen te nemen. 

9. Ingeval de houder van een preferent 
.aandeel overlijdt, niet meer voldoet aan de 
vereischten gesteld aan het houderschap dezer 
.aandeelen of onder curateele wordt gesteld, 
kan voor zijn aandeel geen stemrecht worden 
uitgeoefend in de vergadering van preferente 
.aandeelhouders, zoolang niet het preferente 
-aandeel is overgeschreven en die overdracht in 
het register is ingeschreven en geteekend. 
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10. Zoolang de houder van een preferent 
aandeel in staat van faillissement verkeert, 
of zoolang eene hem verleende surséance van 
betaling duurt, kan voor zijn aandeel geen 
stemreèht worden uitgeoefend in de vergaderillll' 
van preferente aandeelhouders. 

Art. 8. 1. Op schriftelijke aanvrage van 
belanghebbenden kunnen voor aandeelen of 
dividendbe,vijzen, welke in het ongereede zijn 
geraakt, duplicaten worden verstrekt onder 
gelijk nummer als de in het ongereede geraakte 
stukken, wanneer de aanvrager ten genoegen 
van den Raad van Bestuur van zijn recht op de 
vermiste stukken doet blijken en hij de vennoot
schap. wanneer dit door den Raad van Bestuur 
verlangd wordt, naar genoegen van den Raad 
tegen aanspraken van derden te dezer zake 
waarborgt. · 

2. Vooraf echter zal van de aanvrage drie 
malen, telkens met tusschenruimte van een 
maand, bekendmaking geschieden in een of 
meer door den Raad van Bestuur t e bepalen 
nieuws- of financieele bladen. Eerst één maand 
na de laatste bekendmaking zullen duplicaat
bewijzen kunnen worden afgegeven. 

3. Door afgifte der nieuwe stukken worden 
de oorspronkelijke t egenover de vennootschap 
waardeloos, onverminderd het recht van verhaal 
van den houder der oorspronkelijke stukken 
op dengene, aan wien de nieuwe stukken zijn 
uitgereikt. 

4. Alle kosten, vallende op de uitreiking 
van duplicaten of van nieuwe stukken, daaron
der begrepen de kosten van zegels en adver
tentiën, komen voor rekening van dengeen, 
wiens stukken in het ongereede zijn geraakt. 

Art. 9. Aandeelen of dividendbewijzen, wel
ke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, 
kunnen op verzoek en op kosten van den 
houder worden vervangen door nieuwe stukken; 
de onbruikbaar geworden stukken worden 
door den Raad van Bestuur vernietigd. 

Art. 10. 1. De vennootschap erkent voor 
elk aandeel slechts één eigenaar. 

2. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde 
gemernschap, zoo zijn degezamenlijkeeigenaren 
bij de uitoefening van hunne rechten ten aan
zien der vennootschap verplicht zich door één 
persoon te doen vertegenwoordigen . 

Oprichtersbewijzen. 
A·rt. ll. 1. De Vennootschap geeft uit 

honderd oprichtersbewijzen aan toonder, elk 
recht gevende op één honderdste van het aan
deel in de overwinst bedoeld in artikel 22.• 

2. Aan deze oprichtersbewijzen worden geen 
verderf' rechten toegekend . 

3. De bepalingen van art. 6, alinea's 5 en 
8 en van artikels 8 en 9 zijn op deze oprichters
bewijzen toepasselijk. 

4. In eene na het passeeren dezer acte te 
houden vergadering van oprichters, op welke 
vergadering de voorschriften betref. ende op
roepi ng, in deze statuten omschreven, niet 
toepasselijk zijn, zal worden vastgesteld, wie 
rechthebbenden op deze oprichtersbewijzen zijn. 

Bestuur. 
Art. 12. 1. Het bestuur der vennootschap 

is opgedragen aan een Raad van Bestuur, 
bestaande uit vijf leden. 

2. De leden van dezen Raad zullen door 

28 
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geboorte Nederlanders moeten zijn en hun 
woonplaats in Nederland moeten hebben, tenzij 
de houder der eerste preferente aandeelen A in 
een afwijking van deze bepaling toestemt. 

3. Drie leden zullen benoemd worden door 
de a.lgemeene vergadering van aandeelhouders 
uit een bindende voordracht, naar genoegen 
van den houder der eerste preferente aandeelen 
A opgemaakt door een vergadering van eerste 
preferente aandeelhouders B en tweede prefe
rente aandeelhouders, en twee leden door de 
a.lgemeene vergadering van aandeelhouders uit 
een bindende voordracht, opgemaakt door den 
houder der eerste preferente aandeelen A. 

4. De leden van den Raad van Bestuur 
worden voor drie jaren gekozen ; zij zijn echter 
onmiddellijk na aftreding herkiesbaar. De alge
meene vergadering van aandeelhouders is 
bevoegd één of meer hunner met minstens twee 
derde der uitgebrachte stemmen te allen tijde 
te ontslaan , mits tot de meerderheid de stem
men van den houder der eerste preferente 
aandeelen A behooren. . 

5. Als Voorzitter wordt, op voordracht van 
den Raad, één zijner leden door den houder 
der eerste preferente aandeelen A aangewezen. 

Art. 13. 1. Ieder der leden van den 
Raad van Bestuur kan, mits met goedvinden 
van den houder der eerste preferente aandeelen 
A, een gemachtigde aanstellen ten einde hem 
als zoodanig te vertegenwoordigen en namens 
hem al datgene te verrichten, waartoe hij 
bevoegd of gerechtigd zal zijn. 

2. Deze gemachtigde zal namens meerdere 
leden van den Raad van Bestuur kunnen optre
den en alsdan voor ieder hunner één stem uit
brengen. 

3. De Raad van Bestuur kan uit zijn midden 
een of meer gedelegeerden benoemen, wiens 
salaris, hetwelk ten laste van de naamlooze 
vennootschap komt, door den Raad wordt 
vastgesteld. 

4. Onder toezicht van den Raad van Be
stuur is het dagelijksch bestuur opgedragen 
aan een Directie, bestaande uit één of meer 
Directeuren. 

5. Deze Directeuren worden op voordracht 
van den Raad van Bestuur door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders onder goed
keuring van den houder der eerste preferent;e 
aandeelen A, benoemd en ontslagen. 

6. De Raad van Bestuur kan één of meer 
Procuratiehouders aanstellen en te allen tijde 
ontslaan. Deze personen handelen onder ver
antwoordelijkheid van den Ra.ad van Bestuur. 

7. De bepaling van het tweede lid van artikel 
12 is ook van toepassing op Directeuren en 
Procuratiehouders . 

Art. 14. 1. De Raad van Bestuur is in 
den ruimsten zin belast met het drijven van 
alle zaken der vennootschap en is, met inacht
neming . van de bepalingen dezer statuten, 
bevoegd tot alle daden zoo van behèer als ei
gendom. 

2. Tot meerdere verduidelijking en zonder 
dat de Raad van Bestuur daardoor eenigszins 
in zijn bevoegdheid, hem bij deze statuten 
toegekend, wordt beperkt, wordt alsnog be
paald, dat de Ra.ad van Bestuur, de Directeu
ren of de Procuratiehouders, i nvoege als hierna 
in art. 16 is omschreven, alle openbare en 
andere akten kan (kunnen) verlijden en alle 

stukken teekenen, die in verband met het in 
art. 3 omschreven doel der vennootschap noodig 
mochten zijn. De Raad van Bestuur zal ook 
bevoegd zijn om, met inachtneming van de 
bepaling van art . 16, namens de vennootschap 
speciale volmachten te geven, indien die door 
de Nederlandsche of andere wetten vereischt 
mochten worden. 

3. De Raad van Bestuur heeft de aanwijzin
gen te volgen van den houder der eerste prefe
rente aandeelen A, inzake : 

a. de keuze der luchtlijnen ; 
b. het al of niet aandoen van in Nederland 

gelegen luchtvaartterreinen. 
4. De Raad van Bestuur heeft de goedkeu

ring van dien houder noodig voor : 
a. de vaststelling der maximum-vrachtprij

zen · 
b.' de vaststelling der dienstregelingen. 
5. Overeenkomsten - niet zijnde arbeids

overeenkomsten - , wier onderwerp een waarde 
van f 10,000 of meer beloopt, of waarvan de 
geldigheidsduur, mede gelet op mogelijke stil
zwijgende verlenging, langer dan een jaar kan 
bedragen, worden slechts gesloten onder 
voorbehoud, dat zij niet bindend zullen zijn, 
dan nadat zij door den houder der eerste prefe
r ente aandeelen A zijn goedgekeurd. 

6. Van alle overeenkomsten met luchtvaart
maatschappijen, alsmede van andere overeen
komsten, wier onderwerp een waarde heeft 
van meer dan f 5000, zal, voor zoover die over
eenkomsten niet vallen onder het eerste lid, 
binnen veert,ien dagen nadat zij zijn gesloten, 
mededeeling worden gedaan aan den Minister. 

7. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt 
de vennootschap zoo in als buiten rechten. 

Art. 15. 1. De Raad van Bestuur verga
dert zoo dikwijls hij door den Voorzitter wordt 
opgeroepen. Deze gaat tot oproeping over, 
hetzij uit eigen beweging. hetzij op verzoek van 
twee of meer der leden. 

2. Hij vergadert ter plaatse, waar hem dit 
wenschelijk schijnt. 

3. Hij neemt zijn besluiten bij meerderheid 
van stemmen van de aanwezige of vertegen
woordigende leden. Bij staking van stemmen 
beslist de Voorzitter. 

4. Bij verhindering of ontstentenis van de 
Directie voorziet de Raad van Bestuur zoo 
noodig in het dagelijksch bestuur. 

Art. 16. De Vennootschap zal tegenover 
derden verbonden zijn door de handteekening : 
of van 2 leden van den Raad van Bestuur, of 
van een lid van den Raad van Bestuur met een 
Directeur of een Procuratiehouder, of van een 
Directeur en een Procuratiehouder. 

Art. 17. 1. De leden van den Raad van 
Bestuur genieten een presentiegeld, vast t e 
stellen door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders. 

2. De algemeeve vergadering van aandeel
houders is te allen tijde bevoegd in deze presen
tiegelden wijziging te brengen. 

3. Bovendien genieten de leden van den 
R aad van Bestuur een aandeel in de overwinst, 
zooals bij artikel 22 dezer statuten is bepaald. 

Art. 18. De belooning van Directeuren en 
Procuratiehouders wordt door den aaad van 
Bestuur der vennootschap vastgesteld. 

Boekjaar, balans, winst- en verliesrekening. 
Art. 19. Het boekjaar du vennootschap loopt. 
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van één Januari tot en met een en dertig De
cember. 

Art. 20. J aarlijks per ultimo December 
worden de boeken der vennootschap afgesloten 
en wordt door den Raad van Bestuur eene 
balans, zoomede eene winst- en verliesrekening 
opgemaakt, welke voorbehoudens buitenge
wone omstandigheden, vóór één Mei daaraan 
volgende gereed moeten zijn en welke vergezeld 
van een door den Raad van Bestuur uit te 
brengen schriftelijk verslag over de. n gang van 
zake1:1 der vennootschap minstens 14 dagen 
voorafgaande aan den dag der gewone jaarliJk
sche algemeene vergadering . van aandeelhou
ders, voor dezen ten kantore van de vennoot
schap en eventueel op verder door den Raad 
van Bestuur te bepalen plaatsen ter inzage 
moeten worden gelegd. 

Art. 21. De jaarlijksche balans, de winst
en verliesrekening en de afschriJvingspercen
tages behoeven de goedkeuring van den 
houder der eerste preferente aandeelen A. 

Art. 22. 1. Zoodra na 31 December 1926 
over eenig jaar winst is gemaakt,in aanmerking 
genomen de sedert 1 Januari 1927 eventueel 
geleden verü ezen, zal allereerst, op voorstel 
van den Raad van Bestuur, en onder goedkeu
ring van den houder der eerste preferente aan 
deelen A, door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders worden besloten een storting 
in het reservefonds te doen plaats hebben. 

2. Van het resteerende zal zoo mogelijk 
tot 5 pct. aan houders van eerste preferente 
aandeelen A en B, als gelijk gerechtigd te dien 
aanzien, over het door hen gestorte kapitaal 
worden uitgekeerd . 

3. Van het dan resteerende komt zoo moge
lijk tot 5 pct. aan houders van tweede preferente 
aandeelen over het door hen gestorte kapitaal. 

4. Van het daarna resteerende komt zoo 
mogelijk tot 5 pct. van het op de aandeelen 
vermelde bedra.g aan houders van gewone 
aandeelen . 

5. Van het restant zal 10 pct. aan het Rijk 
worden uitgekeerd. 

6. Ten aanzien van deze uitkeering zal ook, 
nadat de overeenkomst tusschen het Rijk en 
de Maatschappij zal zijn geèindigd, geen wijzi
ging worden aangebracht, dan met toestemming 
van den Minister van Waterstaat. 

7. Het dan nog overblijvende zal worden 
verdeeld als volgt : 

15 pct. aan den Raad van Bestuur ter ver
deeling onder zijn leden, naar onderling goed
vinden; 

15 pct. ter beschikking van den Raad van 
Bestuur om te worden verdeeld onder die leden 
van het personeel der Maatschappij, die daar
voor, naar het oordeel van den .Raad, in aan
merking komen ; 

10 pct. aan de houders van oprichtersbewij
zen; 

60 pct. ter beschikking van de algemeene 
vergadering van aandeelhouders, met dien 
verstande, dat in zooverre deze 60 pct. t er 
verdeeling komen, deze verdeeling zal plaats 
hebben in verhouding van het bedrag, vermeld 
on de eerste en tweede preferente en gewone 
aandeel en. 

8. Wanneer de :àfaatschappij over eenig 
ja.ar geen dividend of een dividend, lager dan 
5 pct. uitkeert op de eerste of tweede preferente 

aandeelen, zullen de houders dezer aandeelen 
in volgende jaren, wanneer meer winst gemaakt 
is, uit dien hoofde geen aanspraak op een hooger 
dividend kunnen doen gelden. . .. 

Art. 23. 1. Het dividend wordt ruterliJk 
24 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, 
waarvan aan de aandeelhouders door den 
Raad van Bestuur per advertentie in minstens 
twee door hem te bepalen dagbladen wordt 
kennis gegeven. 

2. Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren 
na de betaalbaarstelling niet is beschikt, ver
jaren ten bate der vennootschap. 

Art. 24. Voor het geval de winst- en ver
liesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, 
wordt in de volgende jaren niet geacht winst 
te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is 
aangezuiverd. 

Vergaderingen. 
a. Gecombineerde vergaderingen van gewo

ne- en preferente aandeelhouders. 
Art. 25. 1. Alle vergaderingen van aan

deelhouders worden opgeroepen door den 
Raad van Bestuur. 

2. Jaarlijks, en voor het eerst in negentien
hovderd een en twintig, wordt uiterlijk in de 
maand Juli een algemeene vergadering van 
aandeelhouders gehouden. 

3. Daarin wordt : 
I. dÖor den Raad van Bestuur verslag uit

gebracht omtrent de handelingen der vennoot
schap gedurende het afgeloopen boekjaar; 

II. het jaarverslag, de balans en winst- en 
verliesrekening vastgesteld; 

III. het dividend vastgesteld ; 
I V. voorzien in de bestaande vacatures ; 
V. behandeld zoowel de voorstellen door 

den .Raad van Bestuur te doen als die, welke 
door aandeelhouders mochten zijn ingediend. 

4. De goedkeuring der balans en winst- en 
verliesrekening door den houder van de eerste 
preferente aandeelen A en door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders strekt den 
Raad van Bestuur, alsmede Directeuren en 
Procuratiehouders der vennootschap tot vol
ledige décharge voor hetgeen door hen, volgens 
de boeken over het afgeloopen boekjaar, werd 
verricht. 

5. Voorstellen van een of meer leden van 
den Raad van Bestuur kunnen dan alleen in 
behandeling worden genomen, indien, van 
den dag van oproeping af tot dien aan de 
vergadering voorafgaande, deze ten kantore 
der vennootschap en op de plaatsen in artikel 20 
bedoeld ter inzage van de aandeelhouders heb
ben gelegen ; voorstellen van aandeelhouders 
alleen dan, indien die minstens viif dagen vóór 
het houden der vergaderi~ schriftelijk ten 
kantore der vennootschap zijn ingeleverd en 
ter inzage hebben gelegen. 

Art. 26. Buitengewone algemeene verga
deringen van aandeelhouders worden gehouden, 
zoo dik,vijls de Raad van Bestuur die noodig 
oordeelt en eveneens indien aandeelhouders, 
te zamen vertegenwoordigende minstens 1ft 
van het geplaatst maatschappelijk kapitaal 
en onder depot hunner aandcclen, clit schrifte
lijk met opgave der te behandelen onderwerpen 
verlangen, in welk geval de vergadering binnen 
veertien dagen na het inkomen van het verzoek 
moet worden opgeroepen en binnen 4 weken 

28"' 
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daarna moet worden gehouden : bij gebreke 
van een en ander kunnen aanvragers zelf de 
vergadering oproepen en houden. 

A rt. 27. 1. I n de vergaderi naen worden, 
~~t . uitzondering van de gevall;n waarvoor 
b1J deze akte eene andere verhouding van 
stemmen is vastgesteld, alle bes luiten over 
zaken genomen met gewone meerderheid dor 
uitgebrachte stemmen, verbindend voor de 
minderheid en de niet aanwezige aandeel
houder s. 

2. Indien bij verkiezing van personen bij 
de eerste stemming niet de volstrekte meerder
heid is verkregen, heeft eene t weede vrije 
stemming plaats . 

3. Wordt alsdan weder geen volstrekte 
meerderheid ver kregen, dan wordt herstemd 
tusschen de twee personen, die bij de tweede 
stemming het hoogste aan tal stemmen op zich · 
vereenigd bobben en is hij gekozen, op wien 
alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. 

4 . Bij staking van stemmen beslist, ind ien 
het personen bet reft, het lot, indien het za ken 
geldt, wordt een voorstel geacht te zijn ver wor 
pen. 

5. Stemming over zaken geschiedt monde
ling, over personen met geslol;en briefj e , t enzij 
de vergadering eenstemmig goedkeurt , dat 
mondeling gestemd wordt; st emming bjj accla
matie is t oegelaten, indien niemand zich daar
tegen verzet. 

Art. 28. 1. Alle aandeelhouders zijn ge
rechtigd, de vergadering van aandeelhouders 
bij to wonen ; om a.an de beraadslagingen en 
stemmingen te kunnen deelnemen moeten zij 
hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de 
vergadering gedeponeerd hebben t er plaatse 
en ten tijde als bij de oproeping t ot de ver 
gadering za l moeten worden aangewezen. 

2. Het depot geschiedt t egen uitreiking 
van een reçu, dat tevens t ot t oegangsbewijs t ot 
de vergadering strekt. 

3. Alleen aandeelhouders, echter niet de 
leden van den R aad van Bestuur of van de 
Dire tie mogen ter vergadering a ls gemachtig 
de optreden, mits voorzien van een schrifte
lijke volmacht. 

4 . In afwij king van het gestelde in de vorige 
alinea mag de houder van de eerste preferenta 
a.andeelen A iemand, niet zij nde aandeelhouder, 
aanwijzen om ter vergadering als zijn gemach
tigde op t e treden. Als zijn gemacht igde ka n 
worden aangewezen een li d van den Raad van 
Bestuur. 

5. Elk aa ndeel geeft recht op het uitbren
gen van één sterr,. Niemand za l echter meer dan 
6 stemmen voor zich kunnen uitbrengen, 

Art. 29. 1. Alle vergaderingen van aan
deelhouders worden gehouden onder praesidium 
v0.n een der leden van den F aad van Bestuur; 
door den .Raad daartoe aan te wij zen, of van 
eenen, door den R aad van Bestuur aangewezen 
derde. 

!!. Zij worden gehouden t er zoodanige 
plaat se als door den R aad van Bestuur zal 
worden vastgesteld. 

3. Bijaldien in eene vergadering van aan
deelhouders overeenkomstig het bepaalde aan 
het slot van artikel 26 belegd en gehouden, 
de Raad van Bestuur geen voorzitter aanwij t, 
voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in 
het praesidium. 

4. Va n het verhandelde in a lle verga.de-

ringen van aandeelhouders worden notulen 
gehouden, die door den Voorzitter en een daar
t oe door de vergadering aa ngewezen aandeel
houder worden gearre teerd en geteekend. 

ö. Voor het geval van het verha ndelde 
een notarieel proce verbaa l wordt opgemaakt, 
is de onderteekening daar van door den notaris 
e,:, de getuigen voldoende. 

Art. 30. 1. T ot de algemeene vergaderingen 
van aandeelhouders, zoo gewone als buiten
gewone, worden de aandeelhouders, met opgave 
van tijd en plaat s, minstens 8 dagen t e voren 
opgeroepen door middel eener adver tentie, te 
plaatsen in minstens twee dagbladen. 

2. In spoedeischende geva llen, ter beoor
deeling van den R aad van Be t uur, kan de 
oproeping op kortoren termijn geschieden, 
echter minsten ov een termijn van 5 dagen . 

3. In rnne zooda nige vergadering kunnen 
slechts voorstellen door den Raad van Bestuur 
ingediend en ter visie gelegd, beha ndeld worden. 

b. Vergaderingen van preferente aandeel
houders. 

Art. 31. 1. De vergaderingen van prefe
r ente aandeelhouders worden opgeroepen door 
den Ra.ad van Be tuur door middel van circu
laires aan het door aandeelhouders gekozen 
domicilie op een termijn van minstens 5 dagen. 

2. Zij worden gehouden, zoo dikwijls de 
R a.ad van Bestuur die nooclig oordeelt en moe
t en worden gehouden, indien de houders va n 
minstens 10 preferente aandeelen dit schrüte
lijk, met opgave der te beha ndelen punten, 
verla ngen, in welk geval de vergadering binnen 
acht dagen na het inkomen van het verzoek 
moet worden opgeroepen en binnen veertien 
dagen daarna moet worden gehouden ; bij 
gebreke van een en ander kunnen aanvragers 
zelf de vergadering oproepen en houden. De in 
een vergadering van preferente aandeelhouders 
t e behandelen voorstellen moeten minstens 
3 dagen vóór het houden der vergadering voor 
hen t en kantore der vennootschap ter inzage 
liggen . 

3. In de vergadering van preferente aandeel
houders zal geen aandeelhouder voor zich zelf 
meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. Aan
deelhouders kunnen zich door een schriftelijk 
gemachtigde, mits ook preferent aa ndeelliou
der zijnde, doen vertegenwoordigen, zulks 
met inachtneming van het in art. 54, a linea 2 
Wetboek van K oophandel bepaalde. De be
pa lingen van art. 27 van deze statuten zjjn ook 
op deze vergadering van toepas ing. 

4 . In af,vij king van het gest elde in de vorige 
a li.nea mag de houder van de eerste preferente 
aandeelen A iema nd, niet zijnde aandeelliou
der, aanwijzen om ter vergadering als zijn ge
machtigde op t e treden. 

Wijziging in do statuten. 

Art. 32. 1. Besluiten t ot verandering in 
de statuten dezer vennootschap, daaronder 
begrepen die, betreffende vergrooting of ver
mindering van het maatschappelijk kapitaal, 
verlenging van haar duur of ontbinding van 
de vennootschap vóór den t ermijn, waarvoor 
zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts 
genomen worden door een a lgemeene verga
dering van aandeelhouders, nadat die besluiten 
vooraf zijn goedgekeurd in een vergadering 
van preferente aandeelhouder en daarenboven 
door den houder der eerste preferente aandeelen 
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A. In de bedoelde algemeene vergadering van 
aandeelhouders moet minstens 3/4 van het 
geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegen
woordigd zijn en moeten besluiten genomen 
worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen. 

2. Is in eene vergadering, waarin die onder
werpen ter tafel worden gebracht, niet het 
vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt 
binnen een maand een nieuwe vergadering 
gehouden, waarin alsdan, ongeacht het verte
genwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid 
van stemmen over voormelde onderwerpen een 
besluit kan worden genomen, alles behoudens 
de Koninkhjke bewilliging in de gevallen, waar
in de wet die alsdan mocht vereischen. 

Ontbinding. Liquidatie. 

Art. 33. 1. Voor het geval van ontbinding 
zal liquidatie der zaken geschieden door den 
Raad van Bestuur, t enzij de vergadering bij 
het besluit tot ontbinding daarin op andere 
wijze voorziet. 

2. Tot liquidatie der vennootschap zal, 
behoudens het bepaalde bij art. 47 van het 
Wetboek van Koophandel, niet mogen worden 
overgegaan zonder toestemming van den 
houder der eerste preferente aandeelen A. 

3. In geval van liquidatie zullen de baten, 
verminderd met de schulden (onder. deze 
laatste niet begrepen de bedragen, die de 
Maatschappij als subsidie van het Rijk heeft 
ontvangen) en de kosten van de liquida.tie, 
aan de aandeelhoud,ers ten goede komen, met 
dien verstande, dat den houders der eerste 
preferente aandeelen A en B als gelijkgerech
tigd te dien aanzien, zoo mogelijk 100 pct. 
zal worden uitgekeerd, daarna aan de houders 
van tweede preferente aa.ndeelen zoo mogelijk 
100 pct, en daarna. aan de houders van gewone 
aandeelen zoo mogelijk 100 pct. van het op 
de aa.ndeelen vermelde bedrag. Mocht er dan 
nog een overschot zijn, dan zal dit gelijkelijk 
worden verdeeld tusschen het Rijk en de 
Maatschappij. 

4. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens 
de belooning worden bepaald, door de liquida
teuren te genieten. 

5. Na afloop der liquidatie wordt door de 
liquidateuren rekening en verantwoording ge
daan in een algemeene vergadering van aan
deelhouders ; de goedkeuring der liquidatie
rekening bij gewone meerderheid van de uitge
brachte stemmen strekt tot décharge van de 
liquidateuren. 

6. De bepalingen dezer akte blijven overi
. gens ook tijdens de liquidatie tot en met het 

vaststellen der liquidatie-rekening van kracht. 
Behoort bij de overeenkomst inzake de toe

kenning van subsidie ten behoeve van het 
onderhouden van luchtverkeersdiensten· tus
schen Nederland en het buitenland. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) H. V. D. VEGTE. 

Koninklijke Luchtvaarl Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën, 

(get.) A. WuRFBAIN. 
(get .) A. PLESMAN. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Waterstaat, 
v. ARKEL, 

l. S.-G. 

30 Juni 1927. WET, houdende goedkeuring 
van het op 7 September 1926 te Port-au
Prince tusschen Nederland en Haïti ge
sloten handelsverdrag, met twee daarbij 
behoorende, tusschen Hr. Ms. Gezant te 
Caracas en den Staatssecretaris voor de 
Buitenlandsche Betrekkingen van de Re
publiek Haïti gewisselde nota's. S. 229. 

WIJ WILHELl\HN A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 7 September 1926 te Port-au-Prince 
tusschen Nederland en Haïti gesloten handels
verdrag met bijbehoorende nota's, alvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge art. 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te, enz. 
.Art. I. Het op 7 September 1926 te Port

au-Prince tusschen Ned,rland en Haïti gesloten 
handelsverdrag met bijbehoor,mde nota's, in 
afdruk nevens deze wet gevoegd, wordt goed
gekeurd. 

Art. Il. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om de ve1dragen te bekrachtigen, houden
de de compromissen, waartoe art . IV aanleiding 
mocht geven. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van 
hare afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, · den 30sten 

Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van Jiistitie, J. DONNER. 
De Minister van Birmenlandsche Zaken 

e1; Landf;_ouw, 
., , B. KAN. 

De j)finister van Financiën, DE GEER
De ,l:finister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De :Minister !!an Koloniën, KoNINGSBERGER·. 

(Uitgeg. 20 Juli 1927.) 

Convention commerciale entre les Pays-Bas et 
Haïti, du 7 septembre 1926. 

Sa 11.fajesté la Reine des Pays-Bas et Son 
Excellence Ie Président d'Haïti également 
anim és du désir de favoriser Ie développement 
des relations commerciales entre les deux Pays, 
ont décidé de conclure une Convention à eet 
effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires 
respectifs : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Monsieur 
W. G. E. d'Artillact Brill, Son Envoyé Extra
ordinaire ei; Minist.re Plénipotentiaire à Caracas, 

Son Excellence Ie Président d'Haïti, Monsieur 
Edmond l\fontas, Secrétaire d'Etat des Rela
tions Extérieures, 

Lesquels après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs trouvPs en 'bonne et due forme, 
sont convenus de ce qui suit : 

Article I. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que, pour tont ce qui concerne Ie 
commer<'e, la navigation et !'industrie et tous 
les droits ou taxes ou impöts de quelque nature 
qu'ils soient, tout privilège, faveur ou immunité 
quelconque que l'une d 'elles a déjà accordé ou 
accorderait à l'avenir aux personnes, sociétés, 
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marchandises ou navires de tout autre Etat, 
seront étendus immédiatement et sans condi
t ion, aux i,ersonnes, sociétés, marchandises ou 
navires de l'autre Partie. 

Art. II. Les produits naturels et fabriqués, 
originaires ou provenant de l 'un des deux 
Pays, à leur importatic>n sur Je territoire de 
l'autre, ne seront frappés de droits ou taxes, ni 
plus élevés, ni autres que ceux dont sant ou 
seront frappés les produits similaires de la 
nation la i,lus favorisée. 

Art. III. Les produits naturels e~ fabriqués, 
originaires ou provenant de l'un des deux Pays, 
à leur exportation vers Ie territoire cle l'autre, 
ne seront frapi,és de droits ou taxes, ni plus 
élevés, ni autres que ceux <lont sont ou seront 
frappés les produits similaires à leur exportation 
vers Ie territoire de la nation la plus favorisée. 

Art. IV. Tout différend sur l'interprétation, 
l'application ou l'exécution de la présente Con
vention 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. V. Les dispositions de la présente 
Convention sont également applicables . aux 
Indes Néerlandaises, à Surinam· et à Curaçao. 

Art. VI. La présente Convention sera rati
fiée et les rati.fications en seront échangées 
aussitót que fairè se pourra à Port-au-Prince. 
Elle entrera en vigueur Ie quinzième jour après 
l'échan~e des ratifications. Elle pourra être 
dénoncee par chacune des H autes Parties Con
tractantes sous réserve d 'un préavis d'une 
année. • 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé 
la présente Convention qu'ils ont revêtue de 
leurs cachets. 

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, 
Je sept Septembre Mil Neuf Cent Vingt-Six. 

L. S. n'ARTILLACT BRILL. 
L. 8. EDMOND M0NTAS. 

REPUBLIQUE D'HAITI. 

Secrétairerie d'Etat 
des 

Relations Extérieures. 

Port-au-Prince, le 7 septembre 1926. 

Monsieur Je :Ministre, 
Comme suite à not re dernière conversation 

relative au projet de convention soumis par le 
Gouvernement des Pays-Bas, j 'ai l'honneur de 
vous notifier que le Gouvernement Haitien est 
d'accord avec celui de la Reine pour que, ,,en 
ce qui concerne le commerce, la navigation, 
!'industrie et tous les droits ou taxes ou impöts 
de quelque nature <JU'ils soient, tout privilège, 
faveur ou immunite quelconque que J'une des 
Hautes Parties contractantes a déjà accordé 
ou accorderait à l 'avenir aux pprsonnes, sociétés, 
marchandises ou navires de tout autre Etat, 
soient étendus immédiatement et sans condition 
aux rersonnes, sociétés, marchandises ou navi
res de l'autre Partie". 

Il reste toutefois entendu que la République 
d 'Raïti réserve le traitement qu'elle accorde ou 
qu'elle viendrait à accorder à la République 
Dominicaiue et que les dispositions ci-dessus ne 
se rapportent pas il. Ia situation existante ou 

pouvant exister entre ces deux Pays, vu leur 
proximité 

Je saisis cette occasion pour renou veler à 
Votre Excellence l'assurance de ma haute con
sidération. 

EDMOND MONTAS. 

Son Excellence Monsieur n'ARTILLACT BRILL, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten• 
tiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 
en mission spéciale, Port-au-Prince. 

LEGATION ROYALE 
DES PAYS-BAS. 

Port-au.Prince, Ie 7 septembre 1926. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur d'aceuser réception à Votre 

Excellence de Son office du sept cle ce mois par 
lequel Elle a bien voulu porter à ma conna,is
sance que Ie Gouvernement Haitien est d'accord 
avec celui de la Reine "en ce qui conceroe Ie 
commerce, la navigation, !'industrie et tous les 
droits ou taxes ou· impöts de quelque nature 
qu'ils soient, tout privilege, faveur ou immunité 
quelconque que l'une des Hautes Parties Con
tractantes a déjà a0cordé ou accordnait à 
l'aven_ir aux personnes, sociétés, marchandises 
ou navires de tout autre Etat, soient étendus 
immédiatement et sans condition aux person
nes, sociétés, marchandises ou navires de l'autre 
Partie". 

J'ai pris note qu'il reste toutefois entendu 
que la République d'Haïti réserve le traitement 
qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder 
à la République Dominica.ine et que les dispo• 
sitions ci-dessus ne se rapportent pas à la 
situation existante ou pouvant exister entre 
ces deux Pays, vu leur proximité. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, J'assu
rance de ma plus haute considération. 

n'ARTILLACT BRILL. 

Son Excellence Monsieur EDMOND MoNTAS, 
Secrétaire d' Etat des Relations Extérieures et 
du Culte de la République d'Haïti. 

30 Juni 1927. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 Februari 1922 
(Staa,t.~blad n°. 91), houdende vaststelling 
van de eischen van voorgeoefendheid. 
s. 230. -

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

Oorlog van 20 Juni 1927, IIe Afdeeling, n°. 32; 
Gelet op het bepaalde in artikel l, eerste 

lid, j, der Dienstplichtwet ; 
Overwegende dat het gewenscht is de eischen 

van voorgeoefendheid nader vast te stellen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen: 
I. Artikel 1 van het Koninklijk Beslui t 

van 27 Februari 1922 (Staatsblad n°. 91), 
zooals dit laatste sedert is gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 272), 
wordt gelezen: · 

,,De eischen van voorgeoefendheid zijn ver
meld in de Bijlage van dit Besluit." 

II. Aan het sedert gewijzigd Koninklijk 
Besluit van 27 Februari 1922 (Staatsblad n°. 91) 
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wordt een bijlage toegevoegd, luidende als de 
bijlage van dit Besluit. 

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

Het Loo, den 30sten Juni 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
( Uitgeg. 20 Juli 1927). 

Bijlage van het Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1927 

(Staatsblad n°. 230). 

EISCHEN VAN VOORGEOEFENDHEID. 
I. EISOHEN VAN ALGE:MEENE LIOHAJ\iELIJKE 

VAARDIGHEID. 

. a. Klimmen over een schutting van een 
hoogte gelijk, of ten n9.astebij gelijk, aan twee
maal de hoogte, waarop de heupen (bovenkant 
van het bekken) zich in staande houding 
boven den grond bevinden, in ten hoogste 
10 seconden. 

N.B. Indien geen schutting van deze hoogte 
beschikbaar is, wordt de naast hoogere beschikbare 
schutting gel,ruilct. 

b. Sprong over den evenwichtsboom, ge
_steld ter hoogte van de heupen van den man 
in staande houding. 

N.B. Indien geen schutting van deze hoogte 
beschikbaar kan worden gesteld, wordt de naast 
h,oogere genomen. 

c. Vrije sprong over een natte sloot van 
3 M. breedte, gerekend van kant tot ka.ut. 

cl. Klimmen in een paal of touw tot 5 M. 
(hoogte van de handen) boven den grond, in 
ten hoogst'e 12 seconden. 

e. Sprong over een natte sloot van 4.50 M. 
breedte, gerekend van kant tot kant, met be
hulp van een polsstok. 

/. Veldloop over een afstand van 3½ K.M., 
af te leggen in ten hoogste 30 minuten. In het 
veld moeten de volgende hindernissen voorko
men en zooveel mogelijk regelmatig over den 
af te leggen afstand zijn verdeeld : 3 slooten 
van ± 2 M. breedte, 2 hekken van 1.10 M. 
hoogt(;) en 1 schutting van 2.20 M. hoogte. 

Aan de eischen a tot en met / moet ~ orden 
voldaan in de volgende tenue : lakensche 
kleeding, helm, koppel met broodzak, geweer 
(karabijn) en bajonet ; alleen bij bis het dngen 
van het geweer ( de karabijn) in de niet steunen
de hand verplicht. 

g. In veldtenne een snelloop kunnen afleggen 
van 100 M. in ten hoogste 18 seconden. 

Il. EISOHEN VA.'N MILITAIRE BEKWAAMHEID. 

A. Voor de infanterie. 
1 °. Infanteristen. 
a. Op de hoogte zijn van de teekens, welke 

bij de infanterie zijn voorgeschreven. 
b. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 

uitvoering van· ·de opstellingen, bewegingen en 
verrichtingen in groepRverband in de ge•loten 
orde. 

c. Vaardigheid bezitten in de behandeling 
. van het geweer als vuurwapen, door : 

het met exercitie-patronen op 50 M. in knie
lende en in liggende houding, telkens gedurende 
een halve minuut, afgeven van ten minste 8 

schijnschoten, waarbij alle bewegingen in veld
tenue, zonder gasmasker, zuiver moeten 
worden uitgevoerd; 

bij het schieten van de oefeningen 1 en 2 
van tabel A van n°. 96, Schietvoorschrift der 
infanterie, geen lagere som van alle trefcijfers 
te zamen verkrijgen, dan 68 punten binnen 
kring 6; 

bij het schieten van de oefeningen 1 en 2 
(zichtbaarheid 3 seconden) van tabel B, te 
zamen ten minste 5 treffers, waarvan ten minste 
l bij oefening 2, hebben verkregen. 

d. Eenige vaardigheid bezitten in het 
schatten van afstanden tot 500 M. 

e. In groepsverband bij het gevechtsexer
ceeren in gesloten en in verspreide orde kunnen 
optreden als man van de geweer- en van de 
mitrailleurgroep . 

/. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bediening en het onderhoud van den mitr. 
M. 20 ; het kunnen opheffen van de meest 
voorkomende storingen ; de schietoefeningen, 
aangegeven in de bijlage II der Aanwijzinyen 
bij de opleiding der infanterie 1.92.3 (2de druk), 
met goed gevolg hebben doorloopen. 

g. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding -
8 in elk"e houding - onderscheidenlijk 6, 5 
en 4 granaten doen vallen binnen een kring 
van 3 M. straal, waarvan het middelpunt 
zich op 20 M. afstand van den werper bevindt. 

h. Goed bedreven zijn in de "elementaire 
oefeningen" in het geweervechten. 

i. Bekendheid met het gebruik van zand
zakken en van het draagbaar pioniergereed
schap, o. a. zich, gedPkt liggende, kunnen 
ingraven, ook bij duisternis. 

i- Geschiktheid bezitten om in verschil
lende terreinen en onder de meest voorkomende 
omstandigheden op te treden als post en als 
man, ingedeeld zoowel bij een patrouille van 
den voorpostendienst als van den marschveilig
heidsdienst ; kunnen optreden als verbindings
man ; bekend zijn met de bepalingen omtrent 
marschtucht en met de benamingen der voor
naamste onderdeelen in den veiligheidsdienst; 
zich zoo geluidloos mogel~jk en gedekt kunnen 
opstellen en bewegen in het terrein. 

k. Marschoefening: twee marschen van te 
zamen 50 K. M:. kunnen afleggen binnen 2 X 24 
uur in volledige veldtenue. 

l. Practisch voldoende geschikt zijn voor 
soldaat op wacht en op post in den garnizoens
dienst. 

m. Op <le hoogte zijn van de theorieën over : 
1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst; 
4. de deelen van het ge\~ eer en van den 

mitr. M. 20 ; het uiteennemen en ineenzetten 
der deelen van het geweer en van den mitr. 
M. 20; 

5. indeeling yan een compa!(nie, een batal
jon, een regiment en een divisie; 

6. velddienst ; 
7. de maatregelen, welke de soldaat bij 

gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen . 

n . Op de hoogte zijn van het onderhoud 
van de wapens, het pioniergereedschap en de 
uitrusting van den infanterist, zoowel i:n het 
garnizoen a!s t e velde. 
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2°. Bedieningsnianschappen zware mitrail
leurs. 

a. Op de hoogte zijn van de teekens, welke 
voor de milrailleurcompagnieën der infanterie 
zijn voorgeschreven. 

b. Vold:iende bedrevenheid bezitten in de 
uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
verrichtingen bij het enkele stuk, zoowel in 
de gesloten orde als bij het gevech tsexerceeren. 

c. Bij het schieten met de karabijn de 
schoolschietoefeningen 1 tot en met 5 van tabel 
A van n°. 96, Schietvoorschrift der infanterie, 
hebben doorloopen. 

d. Bekendheid met het gebruik van zand
zakken en van het draagbaar pioniergereedscha p, 
o. a. zich, gedekt liggende, kunnen ingraven, 
ook bij duisternis. 

e. Eenig begrip hebben van den dienst der 
infanterie te velde, van den veiligheidsdienst 
op marsch en in rust, alsmede omt1·ent de 
taak, welke daarbij soldaten, ingedeeld bij een 
Initrailleurcompagnie der infanterie, vervullen. 

/. Marschoefening: ingedeeld bij een mi
trailleur- of een patroonkar twee marschen van· 
te zamen 50 K.M. in veldtenue (zonder rol) 
kunnen afleggen binnen 2 x 24 uur . . 

g. Vertrouwd zijn met: 
de benaming van de hoofd- en onderdeelen, 

alsmede met de werking van den Initr. M. 08 en 
de daarbij behoorende affuit; 

het uiteennemen en ineenzetten van het 
wapen; 

het snel vern,isselen van slotdeelen, van 
loopen, enz., voor zoover dit door den man 
mag geschieden ; 

het toebehooren van den Initrailleur, de 
opberging daarvan, de verpakking der munitie, 
het vullen van patroonbanden met de hand; 

het nazien van gevulde patroonbanden en 
het plaatsen daarvan in de patroonbandkisten 
en doozen; 

het snel en juist opstellen van de affnit; 
de werking en het gebruik der imichtingen 

voor diepte- en b,eedtesi:;reiding ; 
het gereedmaken van het wapen voor het 

schieten met scherpe patronen ; 
het laden en ontladen bij verschillende vuur

hoogt,en; 
het snel opheffen van de meest voorkomende 

storingen; 
het reinigen van het wapen, de patroonban

den en de patroonbandkisten ; 
het aanbrengen van pakking, het sorteeren 

en nazien van hulzen ; 
het richten en het spreiden ; 
en, voor wat den mitr. M. 18 betreft, vertrouwd 

zijn met: 
de benaming vitn hoofd- en onderdeelen, voor 

zoover deze gekend dienen te worden bij de 
verklaring van werking, onderhoud en opheffing 
van storingen ; • 

de werhln~ van het wapen (de werking van 
de afzonderlijke, binnen de kast gelegen onder
deelen van het slot, alsme.de de stoomafvoer, 
behoeft niet te worden geëischt ) ; 

het ui teennemen en ineenzetten van het 
wapen, voor zoover dit bij het onderhoud of 
het opheffen van storingen noodig is ; 

het snel verwisselen van het slot, den band
voerder en den loop ; 

het regelen van de veerspanning. 
h. Kunnen optreden in verschillende ver-

richtingen bij de bediPning van den mit.r. M. OS 
als n°. 1 tot en met 10, met gebruikmaking van 
het terrein. 

i . De schoolschietoeieningen 1 tot en met 
10 van n°. 90/, Schietvoorschrift voor de zware 
mitrailleurs, hebben doorloopen, zoowel met 
mitr. M. 08 als met mitr. M. 18 ; voldoen aan 
de eischen van de 6de en de l'de oefening. 

j. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding - S
in elke houding - onderscheidenlijk 6, 5 en 4 
granaten doen vallen binnen een ki ing van 
3 M. straal, waarvan het. middelpunt zich op 
20 M. afstand van den werper bevindt. 

k. Bedreven zijn in de "elementaire oefe-
ningen" in het geweervechten. 

l. Practisch voldpende geschikt zijn voor 
soldaat op wacht en op post in den garnizoens
dienst. 

m. Op de hoogte zijn van de theorieën over: 
1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.~ 
3. garnizoensdienst ; 
4. de deelen van de karabijn; het uiteen

nemen en het ineenzetten daarvan ; 
5. indeeling van een Initrailleurcompagnie, 

een bataljon, een regiment en een divisie ; 
6. velddienst ; 
7. de maatregelen, welke de soldaat bij: 

gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

n. Op de hoogte zijn van het onderhoud 
van de wapens, het pioniergereedschap en de 
uitrusting van den bedieningsman bij een 
Initrailleurcompagnie, zoowel in het garnizoen 
als te velde. 

B. Voor de wielrijders. 
a. Op de hoogte zijn van de teekens. welke 

bij de wielrijders zijn voorgeschreven. 
b. Voldoende be1revenheid bezitten in de 

ui tvoering van de opstellingen, bewegingen 
en verrichtingen in groepsverband, in de ge
sloten orde, met en zonder rijwiel. 

c. Vaardigheid bezitten in de behandeling 
van de karabijn als vuurwapen, door : 

het met exercitie-patronen op 50 M. in knie
lende en liggende houding, telkens gedurende 
een halve Ininuut, afgeven van ten minste 8 
schijnschoten, waarbij alle bewegingen in veld
tenue, zonder gasmasker, zuiver moeten worden 
uitgevoerd ; . 

bij het schieten van de oefeningen 1 en 2 
van tabel A van n°. 96, Schietvoorschrift der 
infanterie, geen lagere som van alle trefcijfers 
•te zamen verkrijgen, dan 68 punten binnen 
kring 6·: 

bjj het schieten van de oefeningen 1 en 2 
(zichtbaarheid 3 seconden) van tabel B ten 
minste 5 treffers, waarvan ten minste 1 bij 
oefening 2, hebben verkregen. 

d. Eenige vaardigheid bezitten in het 
schatt-en van afstanden tot 500 M. 

e. In groepsverband bij het gevechtsexer
ceeren in gesloten en in verspreide orde kunnen, 
optreden als man van de karabijn- en van de 
mitrailleurgroep. 

/. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bediening en het onderhoud van den mitr. 
M. 20, het kunnen opheffen van de meest voor
komende storingen : dP schietoefeningen, aange
geven in de Bijlage II der Aanwijzingen bij de 
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opleiding der infanterie 1923 (2de druk), met 
goed gevolg hebben doorloopen. 

g. Bij hAt werpen met oefeneihandgranat,en 
in staand~, knielende en ligende houding - 8 
in elke houding - onderscheidenlijk 6. 5 en 4 
granaten doen vallen binnen een kring van 3 1\1. 
straal, waarvan het middelpunt zich op 20 M:. 
afstand van den werper bevindt. 

h. Goed bedreven zijn in de "elementaire 
oefeningen" in het geweervechten. 

i. Bekendheid met het gebruik van zandzak
ken en van het draagbaar pioniergereeds-~hap, 
o. a. zich. gedekt liggende, kunnen ingraven, ook 
bij duisternis. 

j. Geschiktheid bezitten om in verschil
lende terreinen en onder de meest voorkomende 
omstandigheden op te treden als post en als 
man, ingedeeld bij een patrouille; .zich zoo ge
luidloos mogelijk en gedekt kunnen opstellen en 
bewegen in het, terrein. 

In het algemeen bekend zijn met de bena
mingen der onderdeelen in den veiligheidsdienst 
uit n°. 41, Voorschrift op den Velddienst, voorts 
met de teekens, vermeld in dat voorschrift 
en met de daarin voorkomende bepalingen 
betreffende marschtucht. 

k. Jlfarschoefening: een marsch van 120 
K .M. kunnen afleggen binnen 12 uur in volledige 
veldtenue. 

l. Practisch voldoende geschikt zijn voor 
soldaat op wacht en op post in den garnizoens
dienst. 

m. Op de hoogte zijn van de theorieën over: 
1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst ; · 
4. de deelen van de karabijn en van den 

mitr. M. 20: het uiteennemen en ineenzetten 
van de deelen van de karabijn en van den mitr. 
ilf. 20; 

5. indeeling van een compagnie, een batal
jon, het regiment wielrijders, een verkennings
afdeeling, een divisie, een divisiegroep en de 
Lichte brigade ; 

6. Yelddienst ; 
7. de maatregelen, welk€" de soldaat bij 

gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen; 

8. de hoofddeelen van het rijwiel, het onder
houd en de onderhoudsmiddelen ; 

9. de herstellingen door den berijder, aan
gegeven in n°. 84, Voorschrift Rijwiel I; 
deze ook kunnen uitvoeren ; 

10. de regels van den weg. 
n. Op de hoogte zijn van het onderhoud 

van de wapens, het pioniergereedschap en de 
uitrusting' van den wielrijder, zoowel in het 
garnizoen als te velde. 

0. Voor de cavalerie. 
a. Bij de oefeningen te voet kunnen optre

den in groepsverband, zoowel in de gesloten 
orde als bij het gevechtsexerceeren . 

b. Vaardigheid bezitten in de behandeling 
van de karabijn als vuurwapen, door : 

het met exercitie-patronen op 50 M. in knie
lende en liggende houding, telkens gedurende 
een halve minuut, afgeven van ten minste 8 
schijnschoten, waarbij alle bewegingen in veld
tenue, zonder gasmasker, zuiver moeten worden 
uitgevoerd; 

bij het schieten van de oefeningen l en 2 

van tabel A van no. 140, Schietvoorschrift der 
cavalerie, geen lagere som van alle trefoijfors 
te zamen verkrijgen, dan 68 punten binnen 
kring 6 ; 

bij het schieten van de oefeningen 1 en 2 
(zichtba>irheid 3 seconden) van tabel B t ett 
minste 5 treffers, waarvan ten minste 1 bij 
oefening 2, hebben verkregen. 

c. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bedjening en het onderhoud van den mitr. 
l\l. 20 ; het kunnen opheffen van de meest 
voorkomende st,oringen; de schietoefeningen, 
aangegeven in de Bijlage II der Aanwijzingen bij 
de opleiding der infanterie 1923 (2de druk) met 
goed gevolg hebber. doorloopen. 

d. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding - 8 
in elke houding - onderscheidenlijk 6, 5 en 4 
granaten doen vallen binnen een kring van 3 M. 
straal, waarvan het middelpunt zich op 20 M. 
afstand van den werper bevindt. 

e. Goed bedreven zijn in de "elementaire 
oefeningen" in het geweervechten. 

/. Vaardigheid bezitten in het gebruik 
van zandzakken en van het draagbaar pionier
gereedschap, o. a."zich, gedekt liggende, kunnen 
ingraven, ook bij duisternis. 

g. Eenige bedrevenheid bezitten in het 
schermen met de sabel. 

h. Bekend zijn met de beginselen van de 
plaatsbepaling op het terrein, eenige terrein
kenni~ bezitten en de beteekenis van de voor
naamste benamingen en uitdrukkingen uit 
n°. 41, Voorschrift op den Velddienst, kennen. 

i . Goed bedreven zijn in het poetsen, ver
zorgen en voorbrengen van paarden. 

J· Bekend zijn met het onderhoud van het 
rustbed der paarden. 

k. Goed bekend zijn met de benaming der 
onderdeelen van het paardetuig, bedreven zijn 
in het uit elkaar nemen en weder in elkaar 
zetten daarvan, in het op- en afzadelen, op- en 
aftoomen en op- en afpakken. 

1. Bij de oefeningen te paa.rd de geschikt
heid bezitten tot toepassing van het bepaalde 
in n°. 135, Voorschrift onderricht paardrijden, 
Hoofdstukken I en II (behalve het 3de gedeelte 
van Hoofdstuk II\. 

m. Practisch voldoende geschikt zijn voor 
soldaat op stalwacht en op wacht en op post 
in den garnizoensdienst. 

n. Op de hoogte ,.: ijn van de theorieën 
over : 

1. krijgstucht; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst ; 
4. de deelen van de karabijn en van den 

mit.r. M. 20 ; het uiteennemen E'n ineenzetten 
van de deelen van de karabijn en van den 
mitr. M.. 20; 

5. indeeling van een eskadron, een regi
ment, een verkenningsafdeeling en de Lichte 
brigade;· 

<î. velddienst ; 
7. de maatregelen, welke de soldaat bij 

gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet newcn: 

8. de deelen van het paard. 
o. Op de hoogte zijn van het onderhoud 

van de wapens en de uitrusting van den huzaar 
en van het paardetuig, zoowel in het garnizoen 
als te velde. 
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D. Voor de bereden artillerie. 
1°. Beredenen. 
a. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 

uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
errichtingen te voet. 

b. Bij het schieten met de karabijn van de 
oefeningen 1 en 2 van tabel A (licrgende en 
knielende houding uit de vrije hand o

0
p 100 M.), 

geen lagere som van alle trefcijfers te zamen 
verkrijgen, dan 64 punten binnen kring fi. 

c. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houd;ng - 8 
in elke houding - onderscheidenlijk 6, q en 4 
granaten doen vallen binnen een kring van 
3 M. straal, waarvan het middelpunt zich op 
20 M. afstand van den werper bevindt. 

d. Eenige bedrevenheid bezitten in de 
bediening van het enkele stuk (7 veld, 12 hw. 
of 15 bw. l. 17). 

e. Goed bedreven zijn in het poetsen, ver
zorgen en voorbrengen van paarden. 

/. Bekend zijn met het onderhoud van het 
rustbed der paarden. 

(1. Goed bekend. z(jn met de benaming der 
onderdeelen van het paardetuig, bedreven zijn 
in het uit elkaar nemen en wederinelkaarzetten 
daarvan, in het op- en aftuirr,en en op- én 
afpakken van een rijpaard en van een span, 
zoomede in het aan- en afspannen. 

h. Voldoende bedrevenheid bezitten in het 
rijden van het enkele paard, om met vrucht 
onderricht te kunnen ontvangen in het berijden 
van het span en de bespanning. 

i. Bekend zijn m.et de opstellingen en be
wegingen te paard. 

j. Practisch voldoende gegchikt zijn voor 
soldaat op stal wacht en op wacht en op post in 
den garnizoensdienst. 

k. Op de hoogte zijn van de theorieën over : 
1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst ; 
4. de deelen van de karabijn; het uiteen

nemen en ineenzetten der deelen van de kara
bijn; 

5. indeeling van een batterij, een afdeeling, 
een regiment en een divisie; 

6. de deelen van het paard ; 
7. de voornaamste deelen van vuurmond, 

affuit, overige voertuigen en munitie (7 veld, 
12 hw. of 15 bw. 1.17) ; 

8. de maatregelen, welke de solda.at bij 
gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

l. Op de hoogte zijn van het onderhoud van 
de wapens en de uitrusting van den beredene 
bij de bereden artillerie en van het paardetuig, 
zoowel in het garnizoen als te velde. 

2°. Onberedenen. 
a. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 

uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
verrichtin"en te voet. 

b. Bij het schieten met de karabijn van de 
, oefeningen 1 en 2 van tabel A (liggende en knie
lende houding uit de vrije hand op 100 M.), 
geen lagere som van alle trefcijfers te zamen 
verkrijgen dan 64- punten binnen kring 5. 

c. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding - 8 
in elke houding - onderscheidenlijk 6, 5 en 4 
granaten doen vallen binnen een lrring van 3 M. 

straal, waarvan het middelpunt zich op 20 
M. afstand van den werper bevindt. 

d. Bedreven zijn in de afzonderlijke verrich
tingen der bediening en in de bediening van 
het enkele stuk (7 veld, 12 hw. of 15 hw. l.17). 

e. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bediening en het onderhoud van den mitr. 
i\1. 20. 

/. Bekend zijn met het bepakken van een 
affuit en een voorwagen en de benaming en 
bestemming der mede te voeren voorwerpen 
kennen. 

g. Behulpzaam kunnen zijn bij het op- en 
afpakken van een rijpaard en van een sp<tn, 
zoomede bij het aan- en afspannen en bij het 
onderhoud van het paardetuig. 

h. Practisch voldoende geschikt zijn voor 
soldaat op stalwacht en op wacht en op post 
in den garnizoensdienst. 

i. Op de hoogte zijn van de theorieën over : 
· 1. krijgstucht; 

2. eerbe\'iijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
:i. de deelen van de karabijn en van den 

mitr. :\L 20; het uiteennemen en ineenzetten 
der deelen van de karabijn en van den mitr. 
M. 20; 

4. de voorna.amste deelen van vuurmond, 
affuit, voorwa~en, caisson en munitie (7 veld, 
12 hw. of l5 uw. l.17); 

5. het gebruik en de uitwerkin'l der projec
tielen ; 

6. indeeling van een batterij, een afdeel ing, 
een regiment en een divisie ; 

7. de maatregelen, welke de sold"at bij 
gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

j. Op de hoogte zijn van het onderhoud van 
het materieel eener batterij en van de wapens 
en de uitrusting van den onberedene bij de 
bereden artillerie, zoowel in het garnizoen als 
te velde. 

E. Voor de onbereden artillerie. 
a. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 

uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
verrichtingen te voet. 

b. Bij het schieten met de karabijn van de 
oefeningen 1 en 2 van tabel A (liggende en 
knielende houding uit de vrije hand op 100 M.), 
geen lagere som van alle trefcijfers te zamen 
verk.rijgen dan 64 punten binnen kring 5. 

c. Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding 
- 8 in elke houding - onderscheidenlijk 6, 
5 en 4 granaten doen vallen binnen een kring 
van 3 M. straal , waarvan het middelpunt zich 
op 20 M. afstf\nd van den werper bevindt. 

d. Bedreven zijn in de afzonderlijke verrich
tingen der bediening en in de bediening, de 
verplaatsing en het in stelling brengen van ten 
minste één vuurmondsoort, in gebruik bij de 
on bereden artillerie. 

e. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bediening en het onderhoud van den mitr. 
M. 20. 

{.
. Practisch voldoende geschikt zijn voor 

so daat op wacht en op post in den garnizoens
dienst. 

g. Op de hoogte zijn van de theorieën over : 
1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst ; 
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4. de deelen van de karabijn en van den 
mitr. M. 20 ; het uiteennemen en ineenzetten 
van de deelen van de karabijn en van den 
mitr. M. 20; 

5. de voornaamste deelen van de onder d 
bedoelde vuurmondsoort en de daarbij behoo
rende a ffuit, richtmiddelen en munitie; 

6. het gebruik en de uitwerking der pro
j ectielen ; 

7. indeeling van de onder d bedoelde vuur
mondsoort in oorlogsverband ; 

8. do maatregelen, welke de so ldaat oij 
gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

h. Op de hoogte zijn van het onderhoud 
van de onder d bedoelde vuurmondsoort met 
toebehooren en van de wapens en uitrust.ing 
,·an den kanonnier bij de onbereden a rtilleric, 
zoowel in het garnizoen a.ls te velde. 

F. Voor de kust-artillerie. 

a. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 
uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
verrichtingen te voet. 

b. Bij het schieten met de karabijn van de 
Oilfeningen 1 en 2 van t a bel A (liggende en 
knielende houding uit de vrije hand op 100 M.), 
geen lagere som van 11.lle trefcijfers te zamen 
verkrijgen dan 64 punten binnen kring 5. 

c. Bij het wer11en met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding - 8 
in elke houding - onderscheidenlijk 6, 5 en 4 
granaten doen vallen binnen een kring van 
3 M. straal, waarvan het middelpunt zich op 
20 M. afstand van den werper bevindt. 

d. Bedreven zijn in de afzonderlijke verri ch
t ingen der bediening en in de bediening van 
15 l.40 en 7 l.40. 

c. Vaardigheid bezitten in de behandeling, 
de bediening en het onderhoud van den mit r . 
1'1. 20, 

/. Practisch voldoende geschikt zijn voor 
soldaat op wacht en op post in den garnizoens
dienst . 

'1 ·_ Op de hoogte zijn van de theorieën over: 
l krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdienst ; 
4. de deelen van de karabijn en van den 

mitr. M. 20 ; het uiteennemen en ineenzetten 
van de deelen van de karabijn en van den mitr. 
M. 20; 

6. de voornaamste deelen van de onder d 
bedoelde vuurmonden en de d11.arbij behoorende 
richtmiddelen en munitie : 

6. het gPbrui k en de ·uitwerking der pro
jectielen; 

7. de maatregelen , welke de soldaat bij 
gasgevaar in verschillende omsta,ncJigheden 
moet nemen ; 

8. de oorlogstiiak der kust-ar tillerie. 
h. Op de hoogte zijn van het onderhoud 

van de onder d bedoelde vuurmonden met 
toebehooren en van de wapens en uitrusting 
van den kanonnier bij de kust-artillerie. 

G. Voor de pioniers. 
a. Voldoende bedrevenheid bezitten in de 

uitvoering van de opstellingen, bewegingen en 
verrichtingen in groepsverband, zoowel in de 
gesloten orde als bij het gevechtsexerceeren, 

b. Vaardigheid bezitten in de behandeling 
van de karabijn als vuurwapen, door : 

het met exercit ie-patronen op 50 M. in knie
lende en in liggende houcl.ing telkens gedurende 
een halve minuut afgeven van ten minste 8 
sch~jnschoten, waarbij a.lle be'!egingen in 
veldtenue, zonder ga ma.sker, zmver moeten 
worden uitgevoerd; 

bij het schieten va.n de o~feningen l, en 2 
van tabel A van n°, 433, Schietvoorschrift der 
genietroepen. geen la!!ere som van alle t r~f -
cijfers te zamen verkrijgen, dan 64 punten bm
nen kring 5. 

c, Bij het werpen met oefeneihandgranaten 
in staande, knielende en liggende houding 
- 8 in elke houding - onderscheidenlijk 6, 5 
en 4 granaten doen vallen binnen een kring 
van 3 i\1. straal, waarvan het middelpunt zich 
op 20 M. afstand van den werper bevindt. 

d. Bedreven zjjn in de "elementaire oefe
ningen" in het geweervechten. 

e. Bedreven zijn in of in voldoende wijze 
kunnen deelnemen aan : 

1. het verrichten van aardwerk met de 
schop en krui"'agen; 

2. het maken van eenvoudig rij swerk ; 
3. het knoopen en sjorren ; 
4. het m'.Lken van bekleedingen en beschoei

ingen van verschillende materialen ; 
5. het maken van lichte en middelbare 

colonnebruggen ; 
6. het maken van vlotten en vonders . 
/. Practisch voldoende geschikt zijn voor 

soldaat op wacht en op post in den garnizoens
dienst. 

g, Op de hoogte zijn van de theorieën over : 
1. krijgstucht; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, enz.; 
3. garnizoensdiePst ; 
4. de deelen van de karabijn . het uiteenne

men en ineenzetten van de deelen van de 
karabijn; 

5, de behandeling V'.Ln springmiddelen en 
de uitvoering van eenvoudige, niet-electrische 
vernielingen ; 

6. indeeling viin de pioniers .in het gemobili 
seerde leger ; 

7. de maatregelen, welke de soldaat bij 
gasgevaar in verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

h. Op de hoogte zijn van het onderhoud 
van de wa.pens, het gereedschap ende uitrusting 
van den pionier, zoowel in het garnizoen als te 
velde. 

Mij bekend, 
De ~Minister •·an Oorlog, LAMBO0Y, 

l Juli 1927. BESLUIT tot wijzi~ing van het 
Koninklijk besluit van 17 Ju h 1912 (Staats
blad n°. 263), houdende voorschriften waar
aan botercontrölestations hebben te vol
doen om onder Rijkstoezicht te worden 
gesteld, laatstelijk gewijzigd bii Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1921 (Staa tsblad n°. 830). 
s. 231. 

WIJ WILHELMINA, E z. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
l\fei 1927. Directie van den Laudbouw. n°. 729, 
5e Afdeeling ; · 

Gelet op de wet van 17 ,Juni 1905 (Staai,.jblad 
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n°. 213), houdende bepalingen betreffende het 
merken van boter, afkomstig van aangeslotenen 
bij een onder Rijkstoezicht staand botercon
trólestation ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1927, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 ,Juni 1927, Directie 
van den Landbouw, n°. 949, 5• Afdeeling; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
te bepaler>, dat de navolgende wijzigingen 

worden aangebracht in het Koninklijk besluit 
van 17 Juli 1912 (Swatsblad 11°. 263), houdende 
voorschriften, waaraan botercontrólestations 
hebben te voldoen om onder Rijkstoezicht t e 
worden gesteld en voorts betreffende het 
uitreiken en intrekken van merken, welke uit
sluitend beRtemd zijn om door of vanwege 
aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht 
staand botercontrólestation te worden aange
bracht op de door hen bereide of aangekochte 
boter of op de verpakking dier boter, zooals 
dit be!'luit laatstelijk is gewijzigd hij het Ko
ninklijk besluit van 4 Juli 1921 (Staa!sblad 
11°. 830); 

I. Artikel 9 wordt selezen als volgt : 
Zij moeten de bepalmg inhouden : 
1. dat de aangesloteden moeten voldoen 

aan de voorschriften, door Onzen Minister, de 
Centrale Commissie gehoord, vast te stellen; 

2. dat de voorzitter wordt gekozen uit en 
door de leden van het bestuur ; 

3. voor zoover aan de algemeene vergade
ring van aangeslotenen bevoegdheden zijn 
toegekend : 

a. dat de door haar gekozen leden de min
derheid in het bestuur zullen uitmaken; 

b. dat de verdere bevoegdheden geen be
trekking mogen hebben op benoeming, schor
sing, ontslag en bezoldiging van het personeel 
en de regeling van den contróledienst 

II. Aan artikel 27 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende : 

Voor elk der toegevoegde leden kan door 
Onzen Min ster een plaatsvervanger worden 
aangewezen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is bela0 t met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatablad zal wor
den geplaatsu en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van St9.te. 

Het Loo, den l sven Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De 1',f inister van Binnenlo.ndsche Zalcen 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
(Uitye.g. 21 Jnl-i 1927). 

l Jnli 1927. BESLUIT tot opheffing van de 
eerste en uiterste wacht op het eiland 
Ameland en tot, het treffen van eene bij
zondere regeling in verband met die op
heffing. S. 232. 

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

J!'inanciën van 3 Juni 1927, n°. 193, afdeeling 
Invoerrechten ; 

Gezien de artikelen 6 en 55 der Algemeene 
Wet, van 26 Augustus 1822 (Staatablad n°. 38), 
artikel 1 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 61), alsmede artikel 1 der wet van 28 

December 1879 (Staatablad n°. 250) en de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) : 

Herzien het KoninkliJk besluit van 10 De
cember 1822 (Staatsblad 11°. 50) en Onze be
sluiten van 8 Februari 1904 (Staatsblad 11°. 41) 
en van 17 Juni 1924 (Staatsblad n°. 293); 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Juni 1927, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 25 Juni 1927, n°. 60, 
afdeeling Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. De OJJ het eiland A ,n,.Zand ge-vestigde 

eerste en uiterste wacht wordt oi,geheven. 
Artikel 2 van Ons besluit van 8 Februari 1904 

(Staatsblarl 11°. 41) is ingetrokken. 
2. Uit zee komende schepen kunnen hunne 

lading langs het Borndiep binnen brengen _en 
uitgaande schepen kunnen langs het Bornd10p 
zee kiezen, mits in beide gevallen geen. aan 
accijns onderworpen of door Onzen l\fimst~r 
van :F:inanciën aangewezen goederen aanwezig 
zijn buiten de tot verbruik aan boord be
stemde schEepsvoorraden welke, zonder toe
stemming van den Inspecteur der invoerrechten 
t e Harlingen, voor die goederensoorteP de vol
gens artikel 37 van het Vrijdommenbesluit 
1925 (Staatsblad 11°. 103) te bepalen h0cveel
heden niet mogen overtreffen . 

De schepen zullen rechtstreeks van zee naar 
Harlingen of van Ha~lingen naar zee moeten 
varen. T e Harlingen behoort de in- en uitklaring 
plaats t e hebben, op denze!fden voet als ware 
Harlingen voor dit zeegat als eerste en laatste 
wacht aangewezen. 

3. Uit nood het Borndiep binnenvallende 
schepen zullen dit zonder in- en _uitkl;~ring 
mogen gebruiken als vluchtreede, nnts ZIJ zoo 
spoedig mogelijk weder vertrekken, inmirldels 
geen goederen innemen of over boord zetten 
en zich niet verder binnenwaarts bewegen dan 
het gebied t en Westen begrensd door de roode 
tonnen van het Borndiep 0p 0° 42 1 Oo terlengte 
van A,nsterda,n, t en Zuiden door de tonnen 
t oegang gevende tot de Kromme balg en het 
Dantzichgat op 53° 24 1 Noorderbreedte en ten 
Oosten door de zwarte ton aan de Krui! of 
H essing op oo 4 ' Oosterlengte van Amsterdam. 

Onze Minister van :Financiën is belast met 
de uitvoermg van dit besluit, dat in het Staats
blarl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den lsten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanûën, DE GEER. 
(Uitg~. 18 Jilli 1927.) 

1 Jnli 1927. BESLUIT tot herziening van de 
gagements- en pensioensbedragen van de 
Europeesche militairen van het Neder
landsch-Indische Lege~, die vóór 1 Januari 
1920 recht op gagement of pensioen hebben 
verkregen. S. 233 . 

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

Koloniën van 13 Juni 1927, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, 11°. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1927, 11°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
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van Koloniën van 27 Juni 1927, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling, C n°. 4; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De ingevolge Onze besluiten van 

24 September 1920. n°. 92 (Nederlandsch Staats
blad n°. 751 ; Indisch St,aatsblad 1921, n°. 26) 
en van 5 Juni 1925, n°. 75 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 230, Indisch Staatsblad n°. 377) 
verhoogde - en nader verhoogde gagementen 
en pensioenen van de Europeesche militairen 
van het Nederlandsch-Indische Leger worden -
voor zooveel betreft diegenen hunner die den 
60-jarigen leeftijd hebben bereikt of bereiken
herzien in dier voege, dat : 

a. voor de officieren, de onderluitenants en 
de overige naar den rang van onderofficier gega
geerde en gepensionneerde militairen de ver
schillen tusschen de vóór 1 Januari 1920 ver
leende gagementen en pensioenen, zooals die 
zijn verhoogd en - wat de onderofficieren 
beneden den rang van onderluitenant betreft -
nader zijn verhoogd, eenerzijds en de pensioenen, 
waarop recht zou bestaan, wanneer zij waren 
verleend overeenkomstig de regelingen, op
nieuw vastgesteld bij artikel 1, sub II en III 
van Ons besluit van 4 December 1919, n°. fl6 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 801 ; Indisch 
Staatsblad 1920, n°. 65), zooals die regelingen 
luidden na de wijziging daarin gebracht bij 
Ons besluit van 24 September 1920, n°. 91 
(Nederlandech Staatsblad n°. 750, Indisch St,aats
blad 1921, n°. 25) anderzijds, worden gehal
veerd; 

b. de gagementen en pensioenen van naar 
een rang beneden dien van onderofficier gega
geerde en gepensionneerde militairen worden 
geregeld overeenkomstig de regeling opnieuw 
vastgesteld bij artikel 1 sub III van Ons besluit 
van 4 December 1919, n°. 66 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 801, Indisch Staatsblad 1920, 
n°. 65), zooals die regeling luidde na de wijziging 
daarin gebracht bij Ons besluit van 24 Sep
t ember 1920, n°. 91 (Nederlandech Staatsblad 
n°. 750, Indisch Staatsblad 1921, no. 25). 

2. 1. De verhoogde- en nader verhoogde 
gagementen en pensioenen mogen tengevolge 
van de in artikel 1 bedoelde herziening niet 
meer bedragen dan het voor den overeenkom
stigen rang of stand bij gelijken voor gagement 
of pensioen tellenden diensttijd en overigens 
voor gelijke omstandigheden vastgestelde pen
sioensbedrag in de bij artikel 1 sub II en III 
van Ons besluit van 4 December 1919, no. 66 
(Nederlandsch St,aatsblad n°. 801, Indisch Staats
blad 1920, n°. 65) opnieuw vastgestelde rege
lingen, zooals die luidden na de wijziging daarin 
gebracht bij Ons besluit van 24 September 
1920, n°. 91 (Nederlandech St,aatsblad n°. 750, 
Indisrh Staatsblad 1921, n° . 25). 

2. De gagementen en pensioenen, die na de 
eerste of na de nadere verhooging reeds meer 
bedragen dan na de in artikel 1 bedoelde her
ziening het geval zou zijn, worden niet ver
minderd. 

3. De herziening, bedoeld in artikel 1 gaat 
in voor de oud-militairen : 

a. die op 1 Januari 1927 den leeftijd van 
60 jaren of ouder hebben bereikt, van en met 
dien datum; 

b. niet vallende onder a., van en met de 
maand volgende op die, waarin zij den leeftijd 
van 60 jaren hebben bereikt of bereiken. 

4. Onze Minister van Koloniën in Nederland 
en de Gouverneur-Generaal of de door dezen 
aan te wijzen autoriteit in Nederlandsch- I ndië 
beslist en stelt vast het bedrag van de verhoo
ging ingevolge de herziening in gevallen, waarin 
door artikel 2 niet wordt voorzien, doch voor 
zooveel mogelijk en noodig in overeenstemming 
met de in dat artikel gestelde regelen. 

5. De verhoogingen ingevolge de herzie_r:iing 
worden berekend in volle guldens, waarb1J de 
overschietende deelen voor een gulden worden 
gerekend. 

6. De uit dit besluit voortvloeiende uit
gaven komen ten laste van de begrooting van 
N ederlandech-1 ndië. 

Onze Minister van Koloniën is 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 Sta.te. 

Het Loo, den l sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

·De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uit,geg. 14 Juli 1927.) 

1 Juli 1927. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Financiën aan Heeren Ged.
Staten der verschillende provinciën, be
treffende Cumulatie pensioen en inkomsten. 

In verband met de bepalingen der artikelen 
4 en 5 van de Koninklijke besluiten dd. 17 en 

23 December 1925 (8f.aatsblad nos. 473 en 481), 
strekkende ter verzekering van de controle op 
de inkomsten Vil.Il gepensionneerde amhte
naren, heb ik de eer U te verzoeken : 

1°. wanneer U kennis bekomt van een om
standigheid, welke voor de toepassing ,an 
artikel 67, tweede Jid, der Pensioenwet 1922 
of artikel LXXXIV, eerste lid, der Wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) van belang 
kan zijn daarvoor zr,o spoedig mogelijk aan 
mij mededeeling te doen ; 

2°. indien een gepensionneerd ambfenaar in 
dienstvan Uwe provincie is getreden of treedt, 
daarvan aan mij kennis te geven, met opgave 
van zijn ambt of betrekl,ing, van de inkomsten, 
welke aan dat ambt ·of aan die betrekking zijn 
verbonden, en van den datum van indienst
treding; 

3°. indien een gepensionneerd ambtenaar een 
hem aangeboden betrekking in dienst van Uwe 
·provincie, welke uitzicht geeft op pensioen 
volgens de Pensioenwet 1922, weigert te aan
vaarden, daarvan aan mij kennis te geven, met 
opgave van het geweigerd ambt of de geweigerde 
betrekking, van de daaraan verbonden in
komsten en van den dag van ingang, waarop 
de werkkring bij niet-weigering zou zijn aan
vaard. 

,,Ik zal het ten zeerste op prijs stellen, wan
neer U aan de Besturen der waterschappen, 
veenschappen en ve~npolders in Uwe provincie 
een afdruk van deze circulaire wilt doen toe
komen. Een voldoende aantal exemplaren gaat 
hierbij. De Burgemeesters der gemeenten heb 
ik bereids ingelicht". (B.) 

· 2 Juli 1927. WET tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag 
van Genève, betreffende schadeloosstelling 
voor beroepsziekten. S. 234. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweoing genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de zevende, van 19 Mei tot 10 Juni 
1925 te Genève gehouden zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag, betreffende schadeloosstelling 
voor beroepsziekten ; 

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, S taatsblad n°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetre<ling van 
Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de arti
kelen 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. 
l\rt. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de zevende zitting dar 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag, betreffende scha 
deloos~telling voor beroe]Jsziekten. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2den Juli 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . SLOTEMA.KER DE BRUÏNE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
De Minister van Justitie, J. DoNNER. 

( Uitge,g. 26 Juli 1927.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LA 
RÉPARATION DES MALADIES PROFESSION

NEI.LES . 

La Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
NationB, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil d'admi
n istration du Bureau international du Travail, 
et s'y étant réunie Ie 19 rr.ai 1925, en sa septième 
session, 

Après avoir décidé d 'adopter diverses propo
sitions relatives à la ré,-,aration des mala.dies 
professionnelles, question comprise dans Ie 
premier point de l'ordre du jour de la ees~ion, et 

Après avoir décidé que ces propositions pren
draient la forme d'un projet de convention 
internationale, 

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent 
vingt-cinq, Ie Projet de Convention ei-après à 
ratifier par les Membres de l'Organisation inter
nationale du Tra.va.il conformément aux dis- · 
pos;tions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correepondantcs des autres 
Traités de Paix : 

Article 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Tra.va.il ratifiant la présente 
Convention, s'engage à as~urer aux victimes de 
maladies professionnelles ou à leurs ayants 
droit u.ne réparation basée sur les principes 
généraux de sa législation nationale concernant 
la réparation des accidents du travai! . 

Le taux de cette réparation ne sera pas infé
rieur à ce!ui que prévoit la légdation nationale 
pour les do=ages résultant d'accidents du 
travail. Sous réserve rle cette disposition, chaque 
Membre sera libre en déterminant dans sa 
Jégislation nat;ona!e !es conditions réglant le 
payement de la réparatio.a des mala.dies dont 
il s'agit, et en appliquant à ces malarlieq sa 
législation relative à la réparation des accioents 
du travail, d'adopter les modifica•ions et ada.p
tations y_ui lui sembleraient expédientes. 

Art. 2. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail ratifiant la présente 
Convention s'engage à considérer co=e mala
dies professionnelles [eq maladies ainsi que les 
intoxi~at.ions produites par les sub~tances ins
crites sur le tableau ei-après, lorsque ces mala.
dies ou intoxications surviennent à des travail
leurs appartenant aux industries ou profe.ssions 
qui y correspondent dans le dit tableau et résul
tent du travai! dans une entreprise assujettie 
à la législation nátionale. 

TABLEAU. 

Liste des maladies et des 
substances tox·iques. 

Intoxication par le 
plomb, se~ alliages ou 
ses composés, avec les 
conséy_ uences directes 
de cette intoxic!l.tion. 

Intoxication par le 
mercure, ses amalga
mes et ses composés, 
avec les conséquences 
directes de cette into
xication. 

Liste des industrir-6 ou 
professiona correspon

dantes. 
Traitement des mi

nerais contenant du 
plomb, y compris les 
cendres plombeuses 
c.'usine~ à zine. 

Fusion du vieux zine 
et du plomb en sau
mon. 

F abrica•ion d'objets 
en plomb fondu ou en 
alliages plombifères. 

Industries polygra.
phiques. 

F abrication descom
posés de plomb. 

Fabrication et répa
ration des accumula
teurs. 

Préparation et em
ploi des émaux conte
nant du plomb. 

Polissage au moyen 
de limaille de plomb ou 
de potée plombifère. 

Travaux de peinture 
comportant la prépa
ration ou la manipu
lation d'enduits, de 
mastics ou de teintes 
contenant des pig
ments de plomb. 

Traitement des mi
nerais de mercure. 
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Fabrication des com
posés de mercure. 

Fabrication des ap
pareils de mesure ou 
de laboratoire. 

Préparation des ma
tières premières pour 
la chapellerie. 

Dorure au feu. 
Emploi des pompes 

à mercure pour la fa
brication des lampes 
à incandescence. 

Fabrication des a 
morces au fulminate 
de mercure. 

Infection charbon- Ouvriers en contact 
neuse. avec des animauxchar

bonneux. 
Manipulation de dé

bris d 'animaux. 
Chargement, déchar

gement ou trans:gort 
de marchandises. 

Art. 3. Les rati.fications 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-géné
ral de la Société des Nations et par lui enregis
trées. 

Art. 4. · La présente Convention entrera en 
vigueur dès que les ratifications de deux Mem
bres de l'Organisation internationale du Travail 
aur6nt été enregistrées par Ie Secrétaire-général. 

Elle ne liera que les Membres <lont la ratifi
cation aura été enregistrée au Secrétariat. 

Par la suite cette Convention entrera en vigu
eur pour chaque Membre à la date oû sa rati.fi
cation aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. 5. Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secréta
riat, Ie Secrétaire-général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organi,ation internationale du Travail. Il leur 
notifiera également l'enregistrement des ratifi
cations qui lui seront ultérieurement communi
quées par tous autres Membres de l'Organisa
tion. 

Art. 6. Sous réserve des dispositions de 
l'article 4, tout Membre qui rati.fie la présente 
Convention s'engage à appliquer les dispositions 
des articles 1 et 2 au plus tard le Ier jan vier 
1927 et à prendre telles mesures qui seront né
cessaires rour rendre effectives ces dispo9itions. 

Art. 7. Tout Membre de l'Organisation in
ternationále clu Travail qui rati.fie la présente 
Convent10n ~'engage à l'appliquer à ses colonies, 
possessions et protectorats, conformément a.ux 
dispositions de l 'artic)e 421 du Traité de Ver
sailles et des articles correspondants des autres 
Traités de Paix. 

Art. S. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente Convention peut la dénoncer, à l'expira
tion d'une période de cinq années après la 
date de .la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Se o :étaire
général de la Société <leg Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Art. 9. 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. 10. Les textes français et anglais de 
la présente Convention feront foi l'un et l'au,tre. 

Le texte qui précède est le texte authentique 
du Projet de Convention dûment adopté par la 
Conférence générale de l'Organisation interna
tionale du Travail dans sa septième segsion, qui 
s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close 
Je 10 juin 1925. 

En joi de quoi ont apposé leurs signatures, 
Ie 24 juin 1925. 

Le Président de la Conférence, 
Dr. EDVARD BENES. 

Le Directeur du Bureau international du Travail, 
ALBERT THOMAS. 

LEAGUE OF NATIONS . 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE 
DRAFT CONVENTION CONCERNING WORKMEN'S 
CO!llPENSATION FOR OCCUPATIONAL DISEASES. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Havin~ been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Seventh Session 
on 19 May 1925, and 

Having decided upon the adoption of certain 
proposals with regard to workmen's compen
sation for occupational diseases, which is inclu
ded in the first item of the agenda of the Ses
sion, and 

Having determined that these proposals shall 
take the form of a draft international convent ion, 

adopts, this t enth day of June of t he year 
one thousand nine hundred and twenty-five, the 
following Draft Convention for ratification by 
the Memèers of the International Labour Orga
nisation, 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. Each Member of the Internatio
nal Labour Organisation which ratifies tbis 
Convention undertakes to provide that coi:npen
sation shall be payable to worki:nen incapacita
ted by occupat ional diseases, or, in case of 
death from such diseases, to their dependants, 
in accordance with the general principles of the 
national legislation relating to compensation 
for industrial accidents. 

The rates of such com pensation shall be not 
less than those prescribed by the national 
legislation for injury resulting froin indu.strial 
accidents. Subject to this provision, each 
Member, in determining in its national law or 
regulations the conditions under which coi:n
pensation for the said diseases shall be payable, 
and in applying to the said diseases its legis!ation 
in regard to compensation for industrial acci
dents, may make such modifications and adap
tations as it thinks expedient. 

Art. 2. E ach Member of the International 
Labour Organisation which rati.fies this Con
vention undertakes to consider as occupational 
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diseases those disea.ses and poisonmgs produced 
by the substances set fort h in t he Schedule 
appended hereto, when such diseases or such 
poisonings affect workers engaged in the trades 
or mdustries placed opposite in the said Sche
dule, and result fron... occupation in an under
taking covered by the said national !egi lation . 

SCHEDULE. 
List of diseases and toxic List of corresponding 

substances. industries and processes. 
Poisoning by lead, H andling of ore con-

its a lloys or compounds taining lead, including 1 

and their sequelae. fine shot in zine facto
ries. 

Poisoning by mer
-0ury, its amalgams and 
compounds and their 
sequelae. 

Anthrax infection. 

Casting of old zine 
and lead in ingots. 

llfanufacture of arti
cles made of cast lead 
or of lead alloys. 

Employment in the 
polygraphic industries. 

Manufact11re of lead 
compounds. 

Munufacture and re
pair of e]ectric accu
mulators. 

Preparation and use 
of enamels containing 
lead. 

Polishing by means 
of lead files or pu tty 
powder with a lead 
content. 

All painting opera
tions involving the 
preparation and mani
pulation of coating 
substances, cements or 
colouring substances 
conta ining lead pig-
ments. 

Handling of mercu
ry ore. 

Manufacture of mer
cury compounds. 

Manufacture of mea
suring and laboratory 
apparatus. 

Preparation of raw 
material for the hat
making industry. 

Hot gilding. 
Use of mer Jury 

pumps in the manu
facture of incandes
cent lamps. 

Manufacture of ful
minate of mercury pri
mers. 

Work in connection 
with animals infected 
with an thrax. 

H andling of anima! 
carcasses or parts of 
such carcasses inclu
ding hides, hoofs and 
horns. 

Loading and unloa
ding or transport of 
merchandise. 

Art. 3. The forma! ratifications of this 
Convention under the condit ions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace shall be communicated to the Secre
tary-Genera l of t he League of Nations for 
registration . 

Art. 4 . This Convention shall come into 
force at the dat e on which the ratifications of 
two Members of the International Labour 
Organisation have been registered by the 
Secretary-Genera l. 

It shall be binding only upon those Members 
whose ratifications have been r egistered with 
the Secretariat. 

Thereafter, t he Convention shall come into 
force for any Member at the date on which its 
ratification has been registered with the Secre
tariat. 

Art. 5. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify all t he Members of the 
International Labour Organisation. H e shall 
likewise notify them of the registration of 
ratifications which may be communicated s11~
seqnently by other M,imbers of t he Orgam
sation. 

Art. 6. ubject to t he provisions of Article 
4, each Member which ratifies this Convention 
agrees to bring the provigion~ of Articles 1 
and 2 into operation not later than 1 January 
1927 and to take such action as mav be neces
sary to make these provisions eff Pctive. • 

Art. 7. Each Member of the International 
Labour Organisation whiJh ratifies this Conven
tion engage" to apply it to its colonies, posses
sions and protect orates, in accordance "itb the 
provisions of Article 421 of tl>e Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Articles of the 
other Treaties of P e.ace. 

Art. 8. A Member whicb has ratified this 
Convention \Day den ounce it after the expiration 
of five years from the date on which the Con
vention fiNt comes into force, by an act com
municat ed to the Secretary-General of the 
League of Nation,s for registration. Such denun
cia tion sha ll not t ake effect until one year after 
the date on which it is reg1stered with the 
Secretariat. 

Art. 9. At leat once in ten years the Governing 
Body of the International Labour Office shall 
present, to the Genera! Conference a report on 
the working of thi° Convention and shall 
ronsider the desirability of placing on the 
agenda of t he Conference the question of its 
revision or modification. ' 

Art. 10. The French and English texts of 
tbis Convention sball both be authentic. 

The foregoing is the autbentic text of the 
D raft Convention duly adopted by. the Genera] 
Conference of the ln,ternational Labour Organi
sation during its Seventh Session which was 
held at Geneva and declared closed the 10th 
day of June 1925. 

I n faith whereoj we have appended 0)lr signa
t ures this twenty-fourth day of J,me 1925. 

The President of the Conference, 
Dr. EnvARD BENES. 

The Director of the International Labour Office, 
ÄLBERT THOMAS. 
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2 Juli 1927. RONDSCHRLJVEN van den Minister 
van W'aterstaat aan de Commissarissen der 
Koningin in de verschillende provinciën 
(uitgezonderd Zuid-Holland), betreffende : 
toepassing art. 15 eerste lid onder 4° a der 
gewijzigde Motor- en Rijwielwet. 

Door Uw ambtgenoot in de pro7incie Zuid
Holland is onder mijn aandacht gebracht, dat 
de vraag zou k•mnten rijzen, of indien de af
g ifte van een rij bewijs kracht,ens de gewijzigde 
Motor- en Rijwielwet wordt gevraagd door een 
_geneeskundige, artikel 15 eerste lid onder 4° a 
dier wet. zich er tegen zou verzetten, dat de 
daarbedoelde verklaring zou worden afgegeven 
door den aanvrager zelf in zijne hoedanigheid 
van geneeskundige. . 

Naar mijn meening nu zou de genoemde 
wetsbepaling, althans naar de letter, voor een 
handelwijze, als waarop hier wordt gedoeld, wel 
ruimte laten. Ik ben echter van oordeel, dat da 
bedoeling van de wet niet zal kunnen zijn, dat 
met een verklaring van den geneesheer-aan
vrager zelf genoegen wordt genomen. Derhalve 
zou het mij dan ook gewenscht voorkomen, 
dat in voorkomende gevallen aan den betrok
kene de overlegging van eene verklaring van 
-een anderen arts zou worden verzocht. Bij 
weigering zijnerzijds om aan dat verzoek t e vol
doen, zou dan gebruik kunnen worden gernaa kt 
van de U in artikel 15, laatste lid van de ver
melde wet toegekende bevoegdheid om de ver
.strekking van een rijbewijs afhankelijk te stellen 
van de overlagging van eene geneeskundige 
verklaring van een of meer Uwerzijds aan te 
wijzen geneeskundigen. 

Aan Uwe ambtgenooten in de overige pro-
vinciën is in gelijken zin bericht. (B.) 

4 Juli 1927. BESLUIT, houdende aanwtJzmg 
van de R. K . P syJhiatrisch-Neurologische 
Kliniek te Wasse,war, afdeeling van de 
St. J acobus-Stkhting, als eene inriJhting, 
die niet a ls krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 
s. 235. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
Juni 1927, n°. 1306, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 N:ive mber 1921 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De R. K. P sychiatrisch-Neurolo

gische Kliniek, gelegen aan de Eikenlaan in de 
gemeente Wassenaar, afdeeling van de St. Jaco
bus-Stichting en tot stand gebracht overeen
komstig de door het bestuur overgelegde teeke
ningen, wordt onder de voorwaarden, vermeld 
in de volgende artikelen, aangewezen <tls eene 
inrirhting, die niet als gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. Tot de inrichting wordt te allen tijde vrije 
toegang verleend aan diengene der inspecteurs, 
bedoeld in artikel l der Wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), die door Onzen Minister 

lH:.!7 

van Binnenlandsche 7 aken en Landbouw belast 
is met het toezi~ht op de inrichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar Wl'rk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

3. Alvorens in de inrichting veranderingen 
worden aangebracht, welke zouden moeten 
leiden tot w:ij zigingen in de teekeningen, be
doeld m art. 1, wordt-schriftelijk het advies in• 
gewonnen van den inspecteur. 

4. in elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd ~laapvertrek wordt "P eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

5. Het is vcrbqden den verpleegden te be
letten "ich schriftelijk te wenden tot. de Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur, 
tot den inspecteur en tot den Officier van 
Justitie. 

6. In aclit worden <1enomen de nadere voor
schriften, welke door den Minht.er van Rinnen
landsche Zaken en Landbouw ten aanzien van 
het. bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 moch~en 
worden gegeven. 

7. Het bestuur draagt zorg, dat een af~chrift 
van dit beslu it, een copie van de teekeningen, 
bedoeld in art. 1, de briefwisseling, bedoeld in 
art. 3, en de voorschriften, bedoeld in art. 6, 
in de inrichting aar,wezig zijn en aan d,m in -
specteur te allen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoermg van dit 
besluit, dat in het Staalsblad zal worden ge
plaatst , 

H et Loo, den 4den Juli 1927_ 
WILHEI MINA. 

De llfinister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 26 Juli 1927.) 

4 Juli 1927. BESLUIT, tot intrekking van 
Ons besluit van 11 Maart 19?7 !Staatsblad 
n°. 51) tot ver lenging tot 18 September 
1927 van de schorsing van het t ot l Afril 
1927 geschorst besluit van Burgemeeater 
en Wethouders van Amsterdam. van 
18 Augustus 1926, n°. 955, AfdPeling 0., 
waarbij aan Mejuffrouw P. J. Wanders, 
onderwijzeres bij het ovenbaar lager 
onderwiis in die gemeente voor het tijdvak 
van 18 Juli tot en met 30 September 1926, 
onder inhouding van de helft harer jaar
wedde, eene verlenging van het haar toe
gekend verlof wegens ziekte is verleend. 
s. 236. 

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

Onderwijs, Kunsten en V\letenschappen, van 
28 Juni 1927, n°. 4491, Afdeeling Lager Onder
wijs A lgemeen, tot intrekking van Ons besluit 
van 11 Maart 1927 (Staatsblad n°. 51) tot ver
lenging tot 18 September 192ï van de schor
sing van het tot 1 April 1927 geschorst besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Amster
dam, van 18 Augustus 1926, n°. 955, Af:leeling 
0 .. waarbij aan Mej uffrouw P. J. Wanders, 
onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs 
in die gemeente, voor het tijdvak van 18 Juli 

29 
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tot en met 30 September 1926, onder inhouding 
van de helft harer jaarwedde, eene verlenging 
van het haar toegekend verlof wegens ziekte 
is verleend ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam bij besluit van 22 
April 1927, n°. 1316, Afdeeling 0., hun boven
genoemd besluit van 18 Augustus 1926, no. 955, 
Afdeeling 0., hebben ingetrokken; 

Gelet op de artikelen 153 tot en met 155 
der Gemeentewet ; 

Gezien Ons besluit van 18 September 1926 
(8taatsblad n°. · 335); . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons bovenvermeld besluit van 11 Maart 

1927 (Staatsblad n°. 51) in te trekken. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den Juli 1927. 
WILHELMIKA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

WASZINK. 
(Uitgeg 21 Juli 1927. ) 

4 Juli 1927. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzondeF reglement van politie voor 
de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse. 
s. 237. 

WIJ WILHELMINA. ENZ.; 
Op de voordracht .van Onzen 1\'linist,er van 

Wate1·staat van 4 Maart 1927, La. 0, afdeeling 
Waterstaat A. ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. ti9); 

Gelet op het algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1927. n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden 1\finister van 28 Juni 1927, n°. 344, 
Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stelJen het volgende : 

BIJZONDER REGLEMENT van politie voor 
de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Dit reglement is van toepassing 

op de brug over de Oude Maas , met de daarb~j 
behoorende bevei igings- en oeverwerken en 
op de toegangswegen of -banen aan Wl'erszij 
den van de brug tot de dorpsstraat te Hoogvliet 
eenerzijds en den 1\ifolenclijk bij Spijkenisse 
anderzijds, met de daarbij behoorende kunst
werken, bermslooten, bermen en andere gron
den. 

2. I. Onder de ambtenaren van den 
waterstaat, bedoeld in artikel 2 van het A'ge
meen reg lement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen, wordt voor de toepassing van 
dit reg1ement mede verstaan de brugmeester. 

2. Onder brugmeester worden in dit reg'e
ment mede verstaan zij, die den brugmeester 
vervangen. 

§ 2. Bepalingen voor de scheepvaart door de brug. 
3. De vaart door de openingen der beide 

vaste bruggen naast de draaibrug is stee<¾ 

geoorloofd, lnÎts de zekerheid bestaat, dat 
voldoende hoogte aanwezig is om vrij onder de 
bruggen door te varen. 

De hoogte van de onderkanten der hoofd
liggers bedraagt bij de pijlers aan weerszijden 
van de draaibrug 6.72 M. boven N.A.P., 
regelmatig dalende tot het landhoofd aan de 
zijde van Spijkenisse en tot den oeverpijler, 
waar zij bedraagt 6.34 M. boven N.A.P., over
eenkomende met 5. 92 111. en 5.54 M. boven 
gewoon hoogwater. 

4. De draaibrug wordt zoowel overdag als 
des nachts op verlangen van de schippers 
geopend, tenzij een tramtrein zich op de brug 
bevindt of het brugpersoneel verwittigd 1s, 
dat zoodanige trein de brug zal moeten over
gaan. 

5. De stand van de draaibrug wordt als 
volgt aangegeven : 

a. overdag, dat is van zonsopgang tot zons
ondergang: 

1. door een rooden cylinder, afgedekt door 
een halven bol, geheschen op ongeveer 3 M. 
hoogte boven het lnÎdden van één der hoofdlig
gers van de draaibrug, zoo lang de brug geslo
ten is, doch op verlangen zal worden geopend 
en ook zoolang de brug geopend of gesloten 
wordt, doch de doorvaart nog niet of niet 
meer vrij is ; 

2. door een rooden cylinder, afgedekt door 
een halven bol, gestreken, wanneer de brug 
geopend en de doorvaart vrij is ; 

3. door twee roode cylinders, elk afgedekt 
door een halven bol, onder elkaar geheschen 
boven het midden van één der hoofdliggers 
van de draaibrug, wanneer het openen van de 
brug onmogelijk is ; 

b. des nachts, dat is van zonsondergang tot 
zonsopgang : 

1. door een rood licht aan bakboordzijde van 
de doorvaaitopening, zoolang de brug gesloten 
is, doch op verlangen zal worden geopend ; 

2. door een groen licht aan stuurboordzijde 
en een rood licht aan bakboordzijde van de 
doorvaartopening, zoolang de brug geopend of 
gesloten wordt, doch de doorvaart nog niet of 
niet meer vrij is ; 

3. door twee groene lichten, waarvan één 
aan elke zijde van de doorvaartopening, wan
neer de doorvaart vrij is ; 

4. door twee roode lichten boven elkaar aan 
bakboordzijde van de doorvaartopening, wan
neer het openen van de brug onmogelijk is. 

6. Met uitbreiding en gedeeltelijke afwijking 
van artikel 16 van het A1gemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen gelden 
d~ volgende regels : 

1°. Bij het naderen van de draaibrug moet 
de schipper de vaart van het vaartuig zoodanig 
verlnÎnderen, dat het, zoo noodig, op 150 M. 
vóór de brug kan stoppen. 

2°. De schipper moet het vaartuig op dien 
afstand doen stoppen : 

a. indien de doorvaart niet vrij is ; 
b. indien de doorvaart vrij is, doch de brug

meester het stoppen beveelt ; 
c. indien door mi, t of andere oorzaken de 

seinen niet duidelijk zijn te zien, in welk geval 
de schepen op den genoemden afstand moeten 
worden gehouden, totdat van den brugmeester 
vergunning tot d9orvaren is verkregen. 

3°. De doorvaart moet geschieden, door de 
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aan stuurboordzijde van het -vaartuig gelegen 
doorvaartopening van de draaibrug, tenzij 
de brugmeester bepaaldelijk voor eenig geval 
heeft gelast of toegestaan, dat van de andere 
doorvaartopening wordt gebruik gemaakt. 

7. Het is verboden : 
1°. in de doorvaartopeningen der draaibrug 

of op minder dan 150 J\II. aan weerszijden van 
de brug, in dezelfde richting een ander schip 
voorbij t e varen ; 

20. in de brugopeningen stil te houden. 
8. Ingeval meer dan een schip aan dezelfde 

zijde voor de gesloten draaibrug aankomt, 
moeten de later aankomende op behoorlijken 
afstand achter de eerder aankomende blijven. 

9. Nadat de brug geopend is, varen de 
wachtende schepen door naar volgorde van 
aankomst, met dien verstande, dat vaartuigen, 
welke den wimpel voeren, Rijksvaartuigen, 
vaartuigen welke in dienst zijn van den Staat 
en stoombooten tot vervoer van passagiers 
in geregelden dienst, op bepll,a!de uren varende, 
in de bovenstaande volgorde voor alle andere 
schepen worden doorgelaten. 

10. Geen schip mag in het vaarwater binnen 
den afstand van 150 M . aan weerszijden van de 
brug ankeren of vastgemeerd liggen, tenzij met 
vergunning van den brugmeester. 

11 . Houtvlotten worden in de doorvaart
openingen van de draaibrug niet toegelaten, 
tenzij met vergunning van brugmeester. 

§ 3. Bepalingen voor het verkeer over fie brug 
en over fie toegangswegen aan weerszijfien daarvan. 

12. Ingeval van herstellingen aan de brug 
of in andere buitengewone gevallen kan de 
brug geheel of gedeeltelijk voor het verkeer 
worden afgesloten. 

13. Het verkeer over de vaste overspannin
gen is geoorloofd : 

a. voor voetgangers te allen tijde, met dien 
verstande, dat indien de afsluitingen op de 
toegangswegen nabij de uiteinden van de brug 
gesloten zjjn, uitsluitend de voetpaden mogen 
worden gebruikt; 

b. voor ruiters, wielrijders, rij- en voertui
gen en dieren te allen tijde, tenzij de afsluitingen 
op de toegangswegen nabij de uiteinden van 
de brug gesloten zijn. 

14. Het verkeer over de draaibrug is geoor
loofd: 

a. indien de afsluitingen bij die brug niet 
ges! oten zijn ; 

b. indien en voorzooverre het verkeer over 
de vaste overspanningen niet verboden is. 

15. De voetpaden mogen alleen door voet
gangers worden gebruikt. 

Het is aan onbevoegden verboden zonder 
vergunning van den brugmeester afsluitingen 
te openen of te verbreken. 

16. Kudden rund- of ander vee, zich in 
tegengestelde richting bewegende, mogen zich 
l\iet gelijktijdig op de brug bevinden, tenzij 
het vee stuk voor stuk bij de hand geleid wordt . 

In geen geval mogen meer dan zes paarden 
aaneengekoppeld of meer dan twaalf stuks 
hoornvee tegelijk over de brug geleid of ver
voerd worden. 

Het overvoeren moet altijd geschieden onder 
de hoede of het geleide van twee personen, 
waarvan één voor en één achter het vee behoort 
te gaan. 

De drijvers of geleiders van groote kudden 
moeten zorgen, dat zoowel het terugblijvende 
als het overgevoerde vee onder behoorlijk toe
zich zij. 

Gevaarlijke dieren mogen nimmer anders 
dan aan de hand geleid en onder behoorliJke 
hoede over de brug gevoerd worden. 

De geleiders zijn in het algemeen verplicht 
al de maatregelen te nemen, welke verder bij 
het vervoeren van kudden vee of van gevaarlijke 
dieren, ter voorkoming van onheilen, door d en 
brugmeester worden noodig geacht en gelast. 

§ 4. Bepalingen ter instandhouding van de 
werken. 

17. Behoudens verkregen rechten is het 
verboden zonder vergunning van Onzen 
:Minister : aan, op, over of onder de brug en de 
toegangswegen met daarbij behoorende kunst
werken, bodem- en oevervoorzieningen, berm
slooten, bermen en andere gronden eenig werk 
uit te voeren. 

In afwijking van voorgaande bepaling is het 
geoorloofd met vergunning van Onzen Commis
saris een trap, stoep, voetpad, oprit, leuning 
of uitweg langs de toegangswegen te maken, te 
veranderen of op te ruimen, met inbegrip van 
de daartoe noodige werken in de bermsloot. 

18. Het is verboden : 
1°. het gebruik van de werken te belemme

ren of te beletten ; 
2°. in de bodemvoorzieningen en oeverwerc 

ken bij de brug over de Oufie Maas en bij de 
brug in den toegangsweg naar de zijde van 
H oogvliet ankers te plaatsen ; 

3°. met haken, boomen of andere voorwer
pen het hout, muur- of ijzerwerk van de brug
werken of beveiligingswerken aan te raken, 
met uitzondering van de daarvoor bestemde 
haalpennen; • 

4°. bij de doorvaart ankers of andere voor
werpen of scheepsdeelen buiten boord te heb
ben, welke de brugwerken of beveiligingswerken 
zouden kunnen beschadigen. 

19. Behoudens verkregen rechten is het 
verboden, zonder vergunning van Onzen Com
missaris: · 

1°. over de bij de brug behoorende gronden, 
welke geen openbare wegen zijn met paarden 
of voertuigen te rijden. Dit verbod is niet 
toepasselijk op de paarden of voertuigen van 
de ambtenaren van den waterstaat; 

2°. op de bermen van de toegangswegen 
en op de op die bermen gelegde stoomtrambaan 
met paarden of voertuigen te rijden of daarop 
vee te drijven ; 

3°. over tot de brug behoorende gronden 
te beschikken als opslagplaats of op andere 
wijze. 

20. Tenzij daartoe bepaaldelijk bij voor
waarden van pachtcontracten vergunning is 
verleend, is het verboden zonder vergunning 
van Onzen Commissaris paarden of ander vee 
t e weiden op gronden, behoorende tot de over
brugging ; zonder begeleiding aangetroffen vee 
kan door den brugmeester worden verwijderd. 

21. De schippers moeten zorgen, dat geen 
schade wordt toegebracht aan de vaartuigen, 
steigers, heien, bokken of andere werktuigen, 
gebezigd voor onderhoud, herstelling of ver
nieuwing der brugwerken of voor uitdieping der 
vaargeulen door de brugopeningen. 

29* 
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§ 5. Bepalingen tot handhaving van dit regle
ment. 

22. De brugmeester is bevoegd tot de han
delingen, in artikel 3 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

23. Met uitbreiding .van artikel 95 van het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen zijn allen, die de brug en de 
toegangswegen met daarbij behoorende kunst
werken als verkeersweg of op eenige andere 
wijze gebruiken, verplicht te gehoorzamen aan 
de bevelen, welke hun door de ambtenaren 
van den waterstaat in het belang van de vaart, 
van het verkeer, of van de werken worden 
gegeven. 

Van de bevelen der in het eerste lid genoemde 
ambtenaren is, onverminderd de verplichting 
om daaraan onmiddellijk te voldoen, hooger 
beroep op Onzen Commissaris. 
. 24. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zoover daartegen niet bij de wet of het 
Algemean reglement van politie voor rivieren 
én Rijkskanalen is voorzien, gestraft als volgt : 
• a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden de overtreding van artikel 6, 
onder 2°.; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de artikelen 6, 
onder 3°., 7, 10, 17 en 18, 1°. en 2°.; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtreding van artikel 15, 
tweede lid; 
, d. met geldboete van t en hoogste vijftig 
gulden de overtreding van de artikelen 6, 
onder 10., 11, 18, onder 3°. en 4°., en 21; 
• e. met geldboete van t en hoogste vijf en 
twintig gulden de overtreding van de artikelen 
13, 14, 15, eerste lid, 16, 19, 20 en 23, eerste lid. 

II. te bepalen, dat met het in werking treden 
van het onder I bedoelde reglement is vervallen 
het reglement vastgesteld bii Koninklijk besluit 
van 25 April 1905 (Staatsblad n°. 130). 

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

Het Loo, den 4den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 28 Juli 1927.) 

4 Juli 1927. BESLUIT, t ot vaststelling van 
bepalingen van politie, betreffende het 
gebruik maken van eenige dijken, dammen 
en kaden, onder beheer van het Rijk. 
s. 238. 

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

Waterstaat van 27 December 1926, La. V, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad no. 69) ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
22 Februari 1927, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 27 Juni 1927, n°. 343, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen de volgende 

BÉP ALINGEN VAN POLITIE betreffende het 
gebruik niaken van eenige dijken, dammen en 
kaden, onder beheer van het Rijk. 

Art. 1. Onder dijken en wat daartoe behoort, 
worden in dit reglement verstaan de hierna 
genoemde dijken, dammen en kaden, onder 
beheer van het Rijk, met de daartoe behoo
rende wegen, bermen, glooiingen, slooten, los
en laadplaatsen, duikers, meerpalen, beschoei
ingen en andere werken : 

A. L angs den rechter oever van den Boven 
Rijn en van het Pannerdensch Kanaal : 

1°. de Boven- .en Beneden Spijksche Dijken, 
van de Pruisische grens tot den Ouden Rijn
mond; 

2° . de beteugelingskade in de Oude Rijn
monding van den Beneden-Spijkschendijk tot 
den Boterdijk; 

3°. de lJoterdijk, zijnde de linker bandijk 
van den Ouden Rijnmond, van de Tolkamer, 
bewesten langs Lobith tot den Ossenwaar.-J.schen 
dam· 

4°.' de Ossenwaàrdsche dam, van de ontmoe
ting met den Boterdijk tot den Kruisdijk ; 

5°. · de Kruisdijk, de Herwensche Inlaagdijk, 
de Herwensche Geërfde- of Bandijk en de Panner
densche Ban- of Landsdijk, te zamen vormende 
het zuidelijke en westelijke deel van den 
omringdijk van het Polderdistrict Herwen, 
Aerdt en Pannerden ; 

6°. de daaraan sluitende Zorgdijk, van 
beoosten Pannerden in west-zuidwestelijke 
richting naar het Pannerdensch kanaal ; 

7°. de L-,bberdensche dam, loopende van 
iets beoosten het westelijk einde van den Zorg
dijk in zuidoostelijke richting langs den rech
teroever van het Pannerdensch kanaal tot 
tegenover het boveneind van den separatiedam 
tusschen dit kanaal en de Waal; 

8°. de Mooksche dam, zijnde een korte 
schuin naar het Pannerdensche kanaal gerichte 
dam tusschen den Pannerdenschen Bandijk en 
het einde van den Zorgdjjk ; 

9°. de Galgendaalsche dijk en de Pannerden
waardsche dam, de laatste aansluitende aan het 
benedeneind van den Galgendaalschen dijk, te 
zamen vormende het benedendeel van den 
rechter leidijk van het Pannerdensch kanaal 
tot den benedenmond van den Ouden Rijn. 

B. Langs den linker oever van het Panner
demch kanaal en den Neder Rijn : 

10. de West-Pannerdensche Landsdijk; 
2°. de aan het boveneind daaraan sluitende 

Nic?laaswaardsche dam en Aansluitdam, aan
sluitmde aan het fort Pannerden met rle van 
daar dwars op het Pannerdensch kanaal uitste
kende Nicolaaswaard~che Hoofdje, Sche'[Jdam 
n°. 2 en Schepdam n°. 1 ; 

3°. de bovenwaarts van het fort Pannerden 
daaraan sluitende Hoofddam, zijnde het begin 
van den separatiedam t]lsschen het Panner
densch kanaal en de Waal; 

4°. het op eenigen afstand benedenwaarts' 
van den West-Pannerdenschen Landsdijk gele
gen dijkvakje genaamd Peppelgraafsche dijk; 

5°. de M alburgsche Leidam, boven het 
gehucht Malburgen, lang 1150 M. ; 

C. Langs den linker oever van den Boven 
Rijn en de Waal : 

1°. de JJfillingsche Landsdijk, van de Pruisi
sche grens tot den Nederlandschen Duffeltdijk; 

2°. de Nederlandsche Dufjeltdijk; 
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3°. de benedenwaarts daaraan sluitende 
Kapitteldijk tot den bandijk van het polder
district Circul van de Ooij ; 

4°. het daaraan sluitend op Nederlandsch 
gebied gelegen gedeelte van den Querdamm bij 
Wijler ; 

5°. de afsluitdijk tusschen de Waal en de 
Maas onder de gemeenten Dreumel, Heere
waarden en Rossum, met een dwarskade aan 
het benedeneinde van de Weiwaa.rd; 

6°. de kruin en het buitenbeloop van den 
dijk om het fort Loevestein tusschen de grens
palen 27 en 28 ; 

D. Langs den linker oever van de Nieuwe 
Merwede: 

1°. de Werkendamsche Sasdijk; 
2°. de daaraan sluitende Rijksdijk met haar 

verlenging over de Deeneplaat naar en over de 
Anna Jacominaplaat; 

E. Langs de Maas : . 
1°. het Rijksdijkvak te Hedikhuizen, langs 

den linker oever, lang 131) M., aanvangende op 
85 M. voorbij K.M.R. XXX der rivier de 
Maas; 

2°. de afsluitdijk te Andel. 
2. Het is verboden zonder vergunning, 

verleend door of vanwege Onzen Miruster van 
Waterstaat, in, op, onder of over de dijken en 
wat daartoe behoort eenig werk uit te voeren 
· of te behouden, waardoor in den toestand der 
werken verandering wordt gebracht. 

On.der verandering wordt niet verstaan het
geen. behoort tot de gewone onderhoudswerken, 
het snoeien of hakken van beplantingen en het 
maaien van gras, door of vanwege de daartoe 
gerechtigden, mits door deze werkzaamheden 
het verkeer niet worde gehinderd. 

3. Het is, behoudens verkregen rechten, 
verboden, zonder vergunning, verleend door of 
-..anwege Onzen Minister voornoemd, op de 
dijken en wat daartoe behoort hoornen, heesters 
of struikgewassen te planten of te behouden. 

4. 1. De rechthebbende op de beplanting 
is ten allen tijde bevoegd die te rooien. 

2. Van een voornemen tot inplanten, 
krachtens plantrecht, of tot rooien, moet door 
den rechthebbende ten minste dertig dagen te 
voren schrütelijk kennis worden gegeven aan 
den betrokken hoofdingenieur-directeur van den 
Rijkswaterstaat. 

3. Hij rooit op last, van den in het vorig lid 
bedoelden ambtenaar, de hoornen, die voor den 
dijk en wat daartoe behoort, of voor het ver
keer gevaarlijk worden geacht, binnen den 
bij den last bepaalden termijn. en handelt even
zoo met de hoornen, die gestorven, omgewaaid 
of afgebroken zijn. 

4. Hij heeft zich bij het inplanten of rooien 
te gedragen naar de voorschriften, hem door den 
bovenbedoelden. ambtenaar gegeven. 

5. Het kappen of afzagen van hoornen of 
heesters is, zonder schriftelijke toestemming van 
den bovenbedoelden ambtenaar, verboden. 

6. Bij vervanging van gerooide beplanting 
door nieuwe moeten de door den meervermelden 
ambtenaar te geven voorschriften omtrent de 
soort en den afstand der beplanting en omtrent 
hetgeen verder in het belang van der dijk of 
wat daartoe behoort. of van de beplant.ing, is 
te verrichten, nauwkeurig W<'rden nageleefd. 

5. Het is, behoudens verkregen rechten, 
verboden, zonder vergunning, verleend door 

of vanwege Onzen Minister van Waterstaat: 
a. over de dijken en wat daartoe behoort 

buiten <le openbare we"en met r ij - of voert ui: 
oen te riJden, pa.arden. v~e of pluimvee te drijven 
';;f daarop te doen verblijven ; .. 

b. te loopen over die gedeelten der d]Jken 
en wat daartoe behoort, welke bezood of be
zaaid, of met krammatstroo of rietpoten verde
digd zijn; 

c. op, tegen of aan de djjken en wat daartoe 
b ehoort vaartuigen, vlotten, vischtuigen. of 
dergelijke voorwerpen te bevestigen of te laten 
liggen buiten de los- en laadplaatsen ; 

d. van de dijken en wat daartoe behoort 
gebruik te maken tot het houden van wedstrij
àen, tentoonstellingen, !aarden- of veekeurin 
gen, feesten, markten o kermissen. en tot het 
plaatsen van kramen of tenten of tot het in
nemen van een vaste standplaats met woon
wagens, handwagens, karren of derge'ijke. 

6. Het is verboden te hande en in strijd met 
de bevelen, door de in artikel 7 genoemde 
ambtenaren en beambten van den Rijkswater
staat gegeven ter bescherming van de dijken 
met wat daartoe behoort of ter verzekering van 
het doelmatig en veilig gebruik daarvan. 

Van die bevelen staat, onverminderd de 
verplichting om daaraan onmiddellijk te voldoen, 
hooger beroep open op Onzen Minister voor 
noemd. 

7. Met de handhaving van dit reglement 
zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering genoemde personen, belast 
de overige ambtenaren en beambten van de 
Rijks- en gemeentepolitie en de volgende 
ambtenaren en beambten van den Rijkswater 
staat: 

a. ambtenaren : de hoofdingenieurs-direc~ 
teuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, technisch 
hoofdambtenaren, techrusch ambtenaren en 
opzichters; 

b. beambten : de sluis- en brugmeesters of 
-wachters van de in de dijken en wat daartoe 
behoort gelegen sluizen en bruggen, en de 
kantonniers, in dienst bij de dijken en wat 
daartoe behoort. 

De genoemde ambtenaren van den Rijks'
waterstaat zijn bevoegd tot de handelingen 
omschreven in de artikelen 3 en 6 der wet van 
28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) en aange
wezen tot het opmaken van het proces-verbaal, 
bedoeld in artikel . 4 dier wet. De beslissing, 
bedoeld in artikel 4, derde lid, dier wet berust 
bij den betrokken hoofdingenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat. , 

8. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de artikelen 
2, 3, 4, derde lid, 5, onder c en d, en 6, eerste 
lid · 

b'. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 4, 
vierde en zesdi, lid, en 5, onder a en b ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 4, 
t weede en vijfde lid. 

9. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel "Rijksrivierdijkenreglement". 

IL te bepalen : 
dat de onder I bedoelde bepalingen van 
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p olitie in werking treden den len September 
19~7 en dat op genoemd tijdstip zijn vervallen 
de bepa·u,gen van politie, vastgesteld bij 
K çninklijk besluit van 4 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 214). 

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

Het Loo, den 4den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

"De .Mînister van Waterstaat, H. v. D. VEG'rE . 
( Uitgeg. 28 Juli 1927.) 

4 Juli 1927. BEsLurr, tot vaststellinl,' van 
bepalingen van politie op het georuik
maken van eenige zeeweringen onder 
beheer van het Rijk. S. 239. 

W•1 WILHELMINA, E .•~-; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W aterstaat van 27 December 1926, La. U, 
afdeeling Waterstaat A; 

Gezien rle wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad no. 69); 

Den Baad van State gehoord, (advies van 
22 Februari 1927, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 27 ,Juni 1927, n°. 341, 
afdeeling Waterstaat A; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de volgende 

:BEPALINGEN van politie op het gebr11ik maken 
van eenige zeeweringen onder beheer van het 
Rijk. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de hierna genoemde zeestranden, zeekeerende 
duinen en andere zeeweringen, en op de daartoe 
behoorende kaden, losplaatsen, -meerpalen, 
dijken, bermen, glooiingen, wallen en .cevers, 
alles voor zoover een en ander onder beheer 
van het Rijk is en voor zoover in de regeling 
van eenig gebruik daarvan niet reeds in of 
krachtens de wet is voorzien. 

1. de duinen OJ? Rottumeroog en op de Rot
tmnerplaat ; 

2. de Rijkszeedijk c. a . langs de ha ven van 
Delfzijl met de tot die haven behoorende haven
hoofden en dammen ; 

3. de Rijks-Dollardsdijk, de R\jks-Dallin
gerweersterdijk en de zeeweringen en stranden 
van de landpunt R eide ; 

4. de R-ijkszeedijk tusschen de nieuwe 
Statenzijl en de Nieuwe Statenschutsluis en de 
Rijkszeedijken, onderscheidenlijk beoosten de 
eerstgenoemde en bewesten de in de tweede 
plaats genoemde sluis ; 

5. de rtuinen en zanddijken op Ameland van 
ongeveer 1 K.M. t en Zuidwesten van strandpaal 
I tot strandpaal XXVI ; 

6. de oeververdediging langs de zuidzijde 
van Ameland tusschen de oeverpalen 3 en 15 
met den voorgelegen stroomleidam nabij 
oeverpaal G en de aanlegplaats voor de ~eer
booten te Nes ; 

7. de Westduinen en de hooge Wal op 
Schiermonnikoog van ongeveer 750 M. ten 0. 
van strandpaal I tot ongeveer 750 M. ten N.W. 
van strandpaal I; 

8. de aanlegplaatsen voor de veerbooten t e 
Holwerd en Oo.stmahorn; 

9. de Rijkszeedijken benoorden en bezuiden 
de have.c te Harlingen en de havendammen 
aldaar; 

10. de paalwerken te Tacn:iJl; 
ll. de havenrlammen te Lemmer : 
12. de Koudumerslaperdijk ; 
13. de statendijk t e Slij kenbury ; 
14. de RiJkszeewcringen langs de oost-, 

noord- en westzijden van Wieringen; 
15. de stranden van de Noordzee en van 

de Zuiderzee en van hare zeeboezems ; 
16. de P ettemerzeewering, de H eldersche 

zeewering en de werken tot verdediging van de 
kust tus~chen deze beide zeeweringen ; 

17. het Wierhoofd met den havendijk, de 
leidam en de va ngdam van de haven "het 
Nieu,verliep" voor zoover daarop niet va,n 
toepassing is het reglement van politie voor de 
Reede en 's Rijks Marinehaven "het Nieuwe
diep"; 

18. de zeedijk van het Nieuwe werk en het 
gedeelte van den Koegraszeedijk ten N. van de 
aanslu iting van dezen d ij k tegen den dijk van 
den Ann a-Paulowna polder; 

l!l. de buitenduinregel of zeereep van de 
Rijksduinen en de Rijksduingronden op het 
vasteland van Noord-Holland met inbeirrip 
van de Riikszanddijken onder Petten en Callants
oog, alsmede van den Spreeuwendijk en den 
Koegraszanddijk ; 

20. de buitenduinregel of zeereep van de 
niet Rijkseigendom zijnde duinefl op het. vaste
lanrl ,an Noord-Holland ten N.va n de grens 
van het Hoogheemraadschap Rijnland, zulks 
ter breedte als ten t\jde van de dagteekening 
van dit besluit is aangenomen en op het ter
rein zal worden t'itgeJakend ; 

21. de buitenduin regel of zeereep van de 
Rijksduinen en Rijksduingronden op Texel, 
alsmede deP Rijkszeedijk bij Oudeschild. de 
Rijkszeewering van het Horntie, de zanddijk 
,,het Molwerk" voor het Hoorner Nieuwland, 
de Stuifdijk op de Hors, de Eijerlandsche zand
dijk en de afsluitdijk binnen de slufterbollen , 
alle eveneeas op Texel, behoudens de terrein
gedeelten, welke bij het Departement van 
Marine volledig en uitsluitend in gebruik ziin 
ten behoeve van het vliegkamp "de Mok" ; 

22. de buitenduinregel of zeereep van de 
Rijksduinen en Rijksduiogronden op Vlieland 
met de werken tot verdedi!ring van het N.- en 
Z.-strand, alsmede de zanddüken en oeverwer
ken en den dijk langs de bebouwde kom van 
het dorp; 

23. de buitendu inregel of zeereep va1 de 
Rijksduinen en RijksduingrondeP en Rijlrn
oeverwerken op Ter>cheJ.ling ; 

24. de omringkade alsmede de Rijkszee- en 
oeverwnken op Ur/c ; 

25. de omringdijk met de Rijksoeverwerken 
op .11farken; 

26. de Zwartewaalsche Rijksdijk tusschen 
den Nekhoekschen Maasdijk en den dam van 
de Halle .~Iare ; 

27. de Rijkszeedijk langs den polder "het 
Oude land" en die langs den ,,kleinen Zuider
polder", beide aan de zuidzijde van het eiland 
Goeree, met de daarachter gelegen inlaag- en 
slaperdijken ; 

28. de Rijksduinen met d e daarbij behoo
reode werken tot verdediging van den oever 
langs de kust van Goeree ; 
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29. de dijk langs den polder het Oude 
Nieuwland op Goeree; 

__ 30. de Rijksbuiten, binnen- en inlRags
duken, de Rijksduinen, de steenglooiingen, de 
strandhoofden, gelegen bij de oude hoeve 
aan de noordzijde van het eiland Schouwen ; 

31. de Rijksmuren met daarachter gelegen 
aarden wallen, met inbegrip van den Noorder
beer en van den vooroever, de steenglooiingen 
e~ de hoofden te Veere tusschen het noordelijk 
emde van den genoemden beer en den westelij 
ken havendam van het kanaal door lValcheren; 

32. de Rijkszeemuren met de daarachterge
legen aarden wallen, met inbegrip van de stee
nen beeren en van den vooroeveT, de steenglooi
ingen en hoofden langs de TV ester schelde te 
Vlissingen tuss~hen het oostel\jk einde van den 
Oostbeer en het westelijk einde VR,ll den West
beer; 

33. de Rijksdam in de Westerschelde ten 
W . van de situatiesluis van den Reigersberg
schen polder te Bath; 

34. de dijken met de daarvoor gelegen 
strand- en ocververdedigingen en hoofden te 
'l'erneuzen. van den dijk voor den Noordpolder 
tot den zeedijk voor den Nieuw-Neuzenpolder, 
met uitzondering van de oeververdediging in 
de Oostbuitenhaven voor de voormalige basti
ons I en II van de voormalige vesting Neuzen; 

35. de Rijkszeedijk langs het afwaterings
en scheepvaartkanaal Van Eunjcl,sluis-Oost
oever, met den dwarsdijk naar den Koegras
zeedijk en de leidammen langs de uitwaterings
geul buiten de sluis bij Oostoe1;er . 

36. ~e ter weerszijden aan de schutsluis b\j 
D e Kooi aansluitende vakken van den omge
legden Koegraszeedijk; 

37. de aan het Rijk overgedragen vakken 
vandenBalgdijk van den AnnaPaulownapolder; 

38. de afsluitdijk van het Amsteldiep tus
schen Van Ewijcksluis en WieringPn. 

2. TenziJ met vergunning, verleend door of 
vanwege Onzen Minister van ,~7aterstaat of 
op last van of vanwege den genoemden Minister, 
is het verboden in, op, onder of over zeestran
den, zeekeerende duinen en andere zeeweringen 
en hetgeen daartoe behoort, eenig werk te 
maken, te plaatsen, te behouden, te veranderen 
of op te ruimen, of eenige handeling te verrich
ten, waardoor in den plaatselijken toestand 
verandering wordt gebracht. 

3. Behoudens verkregen rechten is het, 
tenzij met vergunning, verleend door of van
wege Onzen Minis.ter. van Waterstaat of op 
last van of vanwege den genoemden Minister, 
of wel waar het betreft terreinen in beheer 
bij het Departement van Oorlog, op last van 
of vanwege Onzen Minister van Oorlog, ver
boden: 

a. over de ,eekeerende duinen en andere 
7.eeweringen en hetgeen daartoe behoort, 
buiten de openbare wegen, met rij- of voertui
gen te rijden, paarden, vee of pluimvee te 
clrijven of daarop te doen of te laten verblijven ; 

b. to loopen of vaartuigen, werktuigen of 
andere voorwerpen te sleepen over de gedeelten 
der zeekeerende duinen en andere zeeweringen 
en hetgeen daartoe behoort, die bezood of 
bezaaid, met helm of andere gewassen beplant 
of met krammatstroo of rietpoten verdedigd zijn; 

c. aan de zeekeerende duinen en andere 
zeeweringen, en hetgeen daartoe behoort, 

beplantingen te ontnemen, daarop beplantingen 
of andere verdedigingsmiddelen tegen verstui 
ving te beschadigen of t e vernietigen, daar 
helm of andere gewassen, dienende tot verdedi
ging tegen verstuiving, te verplaatsen of daarin 
te spitten, te roeren of te graven ; 

d. op, tegen of aan de zeeweringen en het
geen daartoe behoort, vftartuigen, vlotten of 
vischtuigen of dergelijke voorwerpen te beves
tigen of te laten liggen, en wier, steenen of 
an<lere materialen of losse voorwerpen te 
plaatsen of te la ten liggen, buiten de los- en 
laadplaatseo of steigers; 

e. schepen te doen ankeren in onderzeesche 
oeververdedigingen, in strandhoofden of in 
dij ksgl ooiingen ; 

/. van de zeeweringen en wat daartoe 
behoort gebruik te maken tot het houden van 
wedstrijden, tentoonstellingen, paarden- of 
veekeuringen, feesten, markten cf kermissen, 
en tot het plaatsen van kramen of tenten, of tot 
het innemen van een vaste standplaats met 
woonwagens, handwagens, karren of dergel(ike. 

4. Voor het uitgrave.\ of delven van ko
nijnen of ander gedierte in de zeekeerende 
duiaen wordt ~een ver&umling op grond van 
dit reglement gevorderd. 

Ieder, die konijnen of ander gedierte in de 
zeekeerendc duinen uitgraaft en delft, moet 
voorzien zijn van een ten hoogste een maand 
te voren afgegeven schriftelijke verklaring van 
den betrokken Technisch-ambtenaar van den 
Rijkswaterstaat, dat door dezen is ontvangen 
de mededeeling van het voornemen tot de 
uitvoering dier werkzaamheden, onder iuiste 
aanduiding van de plaats en het tijdvak dier 
uitvoering, en is verp:icht de daardoor veroor
zaakte gaten onmiddellijk te dichten en den 
grond te bevestigen op zoodanige wijze, dat 
zandverstuiving voorkomen wordt, zulks ten 
genoegen van den betrokken toezicht hebben
den ambtenaar. 

5. De in artikel 6 genoemde ambtenaren 
en beambten van den Rijkswaterstaat of van 
de Zuiderzeewerken zijn bevoegd ter handhaving 
van dit reglement de noodige bevelen te geven. 

Onverminderd ieders verplichting, om on
middellijk aan deze bevelen te voldoen, staat 
hiervan binn·en dertig dagen beroep open op 
Onzen M:inister van Waterstaat. 

6. Met de handhaving van dit recrJement 
1 zijn be last: de in artikel Hl van het, Wetboek 

van Rtrafvordering genoemde personen, als 
mede: 

1°. de overige beambten van de Rijks- en 
Gemeente-politie; 

2°. de volgende ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat : 

a. ambtemren: de hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, technisch 
hoofdambtenaren, technisch ambtenaren, op
zichters en havenmeesters ; 

b. beambten : de Voogd van Rottum, de 
sluis- en brugmeesters en -wachters van de in 
de zeewering gelegen sluizen en bruggen, de 
kantonniers bij de Rijkswaterstaatswerken en 
de Rijksduinwachters, dienat doende bij de 
zeeweringen, waarop dit reglement van toe
passing is; 

3°. de volgende ambtenaren en beambten 
der Zuiderzeewerken : 

a. ambtenarnn : de Directeur-Generaal, de 
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hoofd!ngenieurs, eerJt-aa~wezende ingenieurs, 
mgemeurs, technisch hoofdambtenaren tech
nisch ambtenaren, opzichters en have;1mees
ters; 

b. beambten : de kantonniers bij de Zuider
zeewerken. 

De on_der 2°. , a, en 3°., a, genoemde ambte
naren ZIJD bevoegd tot de handelingen omschre
ven in de artikelen 3 en 6 der wet van 28 
Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) en aangewezen 
t,ot het opmaken van het proces-verbaal, 
bedoeld in artikel 4 dier wet. 

De beslissing, bedoeld in artikel 4, 3de lid 
dier wet,, berust bij den betrokken hoofdiYJge
nieur-directeur van den Rijksw<tterstaat of bij 
den directeur-generaal der Zuiderzeewerken. 

7 . Overtreding van dit reglement wordt 
voor zooveel daarte&en niet bij de wet is voor
zien gestraft als votgt : 

a. met een geldboete vi.n t en hoogste vijf 
en zeventig gulden de overtreding van de 
artikelen 2, 3 en het niet voldoen aan de 
verplichting, bedoeld in artikel 5, tweede lid ; 

b. met een geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden de overtreding van a rtikel 4. 

8. Dit reglement kan worden aangehi.ald 
onder den t itel: ,,Rijkszweeweringenreglement". 

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

Het Loo, den iden Juli 1927. 
WILHELM]NA. 

De .Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitg!!IJ. 28 Juli 1927.) 

4 Juli 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
bepalingen van politie, betreffende het 
gebruik maken van wegen en paden, onder 
beheer van het Rijk, met inbegrip van de 
daartoe behoorende stoepen, glooiingen, 
bermen, slooten, bruggen, duikers, be
schoeiingen en andere werken. S, 240. 

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

Wat-erstaat van 20 December 1926, La. 0, 
Afcleel ing Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1927, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd, van 27 Juni 1927, n° . 345, 
Afdeeling Waterstaat A ; 

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

BEPALINGEN VAN POLITIE, betre.ffende het 
gebruik maken van wegen en -paden onder 
beheer van het Rijk, met inbegrip van de 
daartoe behoorende stoepen, glooiingen, ber
men, slooten, bruggen, duikers, beschoeiingen 
en andere werken. 

Art. 1. Dit reglement is onder het bij het 
tweede lid van dit artikel gemaakte voorbe
houd van toepassing op de wegen en paden 
onder beheer van het Rijk, met inbegrip van de 
daartoe behoorende stoepen, glooiingen, ber
men, slooten, bruggen, duikers, bescb,oeiingen 
en andere werken. 

Op de tot de Rijkskanalen, de Rijksrivier-

dijken en de R ijkszeeweringen behoorende 
wegen en paden zijn de artikelen 5 tot en met 
8 en artikel 14 niet van toepassing. 

2. In dit reglement wordt verst8,!l,n onder : 
Rijkswegen, de in artikel 1 bedoelde wegen 

en paden, onder beheer van het Rijk, met 
inbegrip van de daartoe behoorende stoepen, 
glooiingen, bermen, slooten, bruggen, duikers, 
beschoeiingen en andere werken. 

Onze Mînister, Onze Minister, met de uitvoe
ring van dit besluit belast; 

voert«igen, alle rij- of voertuigen, die anders, 
dan langs spoorstaven worden voortbewogen. 
met uitzondering van motorrijtuigen en rijwielen. 

3. 1. Door of vanwege Onzen J\Iinister 
kunnen Rijkswegen of daarvan deel uitmakende. 
duidelijk te onderscheiden strooken gesloten 
worden verklaard voor bet geheele verkeer met 
voertuigen, of voor een gedeelte daarvan, in 
beide of in één der beide richtingen, voor zoover 
zulks in het belnng van het doelmatig en veilig 
gebruik clier werken noodig wordt geacht. 

2. Elke geslotenverklaring wordt onverwijld 
ter openbare kennis gebracht, en tegelijkertijd 
wordt daarvan mededeeling gedaan aan de 
besturen der gemeenten, voor wie die mcde
deeling van belang kan zijn. 

3. Het is verboden van een Rijksweg ge
bruik t e maken in strijd met eene ueslotenver
klaring, ingevolge het eerste lid van' dit artikel. 

4. Het is verboden zonder vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen Minister, van de 
Rijkswegen gebruik te maken tot het houden 
van wedstrijden, tentoonstellingen, paarden- of 
veekeuringen, feesten, markten of kermissen, 
en tot het plaatsen van kramen of tenten, of 
tot het innemen van een vaste standplaats met 
woonwagens, handwagens, karren of dergelijke. 

5. 1. Het IS verboden zonder vergunning, 
verle~~d door of vanwege Onzen Minister, van 
de R1Jkswegen gebruik te maken : 

a. tot het uitvoeren en behouden van eenig 
werk, waardoor in den toestand van weg of 
werken verandering wordt gebracht ; 

b. tot het maken en behouden van uitwegen 
en andere verbinclingen en het verbreeden van 
bestaande ui_twegen, met inbegrip van de 
da1_1,rtoe noodige werken aa.n of op den berm 
of m de bermsloot en aan de beplanting ; 

c. tot het maken en behouden van voetpa
den en stoepen ; 

d. tot het p'1ntsen en laten staan van ge
bouwen of andere getimmerten, banken, muren, 
hekken, heiningen, afrasteringen, schotten en 
schuttingen ; 

e. · tot het daarboven of daarin maken en 
behouden van erkers, balcons en andere uit
springende constructiedeelen of voorwerpen, 
of tot het daarover laten draaien van hekken, 
deuren, ramen, blinden en dergelijke; 

/. tot het maken en behouden van beschoei
ingen en bekleedingsmuren ; 

g. tot het plaatsen en laten staan van lan
taarn- en andere palen. van aanplak-; reclame
en waarschuwingsborden of andere vaste 
voorwerpen ; 

h. tot het maken en behouden van zink
putten, n:iest-,_gier- of waterputten en het leg
gen en late_n liggen va11 goten, riolen, duiker•, 
buizen en kabels; 

i. tot het leggen en laten liggen van ver
plaatsbaar spoor; 
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j. tot het plaatsen of leggen en la.ten staan 
of liggen van land- of tuinbouwproducten, 
snoeisel, me t, uit de bermslooten afkomstige 
waterplanten, afval of vuil, van hout, grond 
en andere dergelijke voortbrengselen of stoffen 
of van steenen en andere materialen of losse 
voorwerpen ; 

k. tot het daarboven of daarover spannen 
van touwen, draden en ka.beis en het hangen 
van voorwerpen ; 

l. tot het in de bermslooten laten a.floopen 
van mest,-, girr-, hui sh oud- of afvalwater. 

2. Onder verandering, bedoeld in het vorig 
lid, onder a, wordt niet verstaan hetgeen be
hoort tot de gewone onderhoudswerken, het 
snoeien of hakken van beplantingen en het 
maaien van op de glooiingen en bermen groei
end gras, door of vanwege de daartoe gerech
tigden. 

3. Uitvoering van de werken, in het vorig 
lid bedoeld, waarbij het verkeer of de afwate
ring wordt gehinderd, geschiedt niet dan met 
vergunning, verleend door of vanwege Onzen 
Minister. 

6. 1. Het is, behoudens verkregen rechten, 
verboden zonder vergunning, verleend door of 
vaPwege Onzen Minister, var de Rijkswegen 
gebruik te maken tot het planten en behouden 
van hoornen, heeRt,ers of struikgewassen, of tot 
het doen weiden van dieren. 

2. Hij, die een renht van weidegang heeft, 
moet zorgen, dat door de uitoP.fening van dat 
recht het verke~r over den weg niet wordt 
gehinderd. 

7. l. De rooh+.hebbende op de beplanting 
is te allen tijde bevoegd die te rooien. 

2. Van het voornemen tot inplanten, krach
tenq plantreoht, of tot rooien, moet door den 
rechthebbende ten minste dertig dagen te 
voren schriftelijk kennis worden gegeven aan 
den bl'trokken hoofdingenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat. 

3. :be rechthebbende, bedoeld in het eerste 
lid, moet op last van dien ambtenaar de hoo
rnen, takken of wortels, die door dezen voor het 
verkeer over den weg hinderli,ik of gevaarlijk 
worden gear.ht, binnen den bij den laatst bepq,al
den ter.nijn verwi,irleren en evenzoo de hoornen, 
die ge.•torven, omgewaaid of afgebroken zijn. 

1. Hij moet zich bij het inplanten of het 
rooien gedragen na11,r de voorschriften, die hem 
door den bovenbedo"lden ambtenaar worden 
gegeven. 

5. Het kappE'n of afza~en van boomen of 
hee~ters is, zonder schrifteljjke toestemming 
van den bovenbedoelden ambtenaar, verboden. 

6. Bij vervanging van gerooide beplanting 
door nieuwe moE>ten de door den meervermelden 
ambtenaar t e geven voorschriften omtrent de 
soort en de afätanden der beplanting en om
trent hetgeen verder in het belang van den weg 
of de beplanting is te verrichten, nauwkeurig 
worden naiseleefd. 

8. De rechthebbende is verplicht de door 
storm of andere oorzaken op den weg gevallen 
gedeelten zijner beplanting ten spoedigste • 
zooda.nill'. te plaatsen, dat het verkeer daarvan 
geen hinder ondervindt, en deze gedeelten 
daarna. binnen den door den in het vorig 
artikel genoemden ambtenaar van den Rijks
waterstaat te stellen termijn van den weg te 
verwijderen. 

9. 1. H et is verboden op den Rijksweg te 
plaatsen, te werpen, uit te gieten of te laten 
afvallen of afvloeien voorwerpen of stoffen, 
welke aanleiding kunnen geven tot verontrei
niging, benadeeling of beschadiging van den 
weg of waardoor aan de gebruikers van den 
weg schade, hinder of letsel kan word"m toege
bracht. 

2. Het is aan dengene, door wiens toedoen 
een of meer voorwerpen of stoffen, a ls in het 
vorig lid bedoeld, op den Rijksweg zi.;n geraakt, 
verboden deze daarop te laten. 

10. Het is den bestuurders van voertuigen 
en deo bestuurders van rij- of trekdieren ver
boden over een Rijksweg te rjjden op zoodanige 
wijze of met zoodanige snelheid, dat de vrij
heid of de veiligheid van het verkeer op dien 
weg "ordt belemmerd of in gevaar gebracht, 
of daardoor beschadiging van dien weg kan 
ontstaan. 

11. H et is verboden, zonder te zijn voorzien 
van een schriftelijke vergunning, verleend door 
of vanwege Onzen :Minister, over een Rijksweg 
te rijden, te doen of te laten rijden: 

a . met een voertuig, dat zoó gebouwd of 
geladen is, dat eenig deel daarvan hooger reikt 
dan 3.80 M. boven den weg, of dat, met inbe
grip van de lading, breeder is dan 3 M. ; 

b. met twee of meer aaneengekoppelde 
voertuigen. 

12. Het is verboden eggen, ploegen en der
gelijke werktuigen, boomen en andere voor
werpen, waardoor weg en werken zouden 
kunnen worden beschadigd, over een Rijksweg 
te sleepen. 

13. Het is verboden over een Rijksweg te 
rijden met een voertuig, indien daarvan: 

a. de wielen niet van klei en modder zijn 
ontdaan; 

b. de wielen voorzien zijn van ijzeren banden 
met uitstekende deelen; 

c. de lading scherp uitstekende deelen heeft, 
en het vervoer anders geschiedt dan stapvoets 
en onder bewaking. 

Het verbod onder b is niet van toepassing 
op landbquwwerktuigen, welke minder dan 
500 K.G. wegen. 

14. 1. Het is verboden, zonder voorzien 
te zijn van een schnft.elijke vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen iVIinister, over 
een brug te rijden met een voertuig, waarvan 
door eenig wiel een grooter gewicht op de brug 
wordt overgebrarht dan is aange~even op een 
bij die brug vanwege den RiJkswaterstaat 
geplaatst bord. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing op: 
a. voertuigen ten behoeve van 's Rijks 

dienst gebezigd in geval van staat van oorlog 
of staat van beleg en bij aldien door Ons wordt 
verklaard, dat een toestand aanwezig is, als 
bedoeld bij artikel l , onder 1°. en 2°., der wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) ; 

b. voertuigen door openbare besturen ge
bezigd ten dienste der brandweer ; 

c. voertuigen, waarmede materialen tot 
herstel van dijken vervoerd worden, ingeval 
van of bij gevaar voor wat.ersnood. 

15. Met voertuigen wordE>n voor de toepas
sing V'l.D dit reglement gelijk gesteld op vi,ielP.n 
of rollen geplaatste voorwerpen of werk
tuigen. 

16. l. Eene aanvrage om vergunning, als 
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in artikel 14 bedoeld, moet schriftelijk worden 
ingediend en eP-ne opga.ve bevatten van : 

a. den naam en de woonplaats van den 
aA.nvrag r en den naam P-n di, woonplaats van 
dengene, die met het voertuig, "aarvoor ver
gunning gevr9.iigd wordt, zal rijden; 

b. r:len datum en het uur, waarop de .. anvra
ger zinh voorstelt van de vergunning gebruik 
te maken; 

c. den aard en het gewicht van het voertuig 
en van de vracht; 

d. het aantiil der wielen en de middellijn 
daarvan, de breedte en de soort der wielbanden 
en den onderlingen afstand der assen van het 
voertuig, alsmede de spoorwijdte. 

2. Voor voertuigen, ten behoeve van mili
taire oefeningen gebezigd, behoeft, in afwijking 
van het vorig lid, de aanvrage om vergunn'ng 
niet schrütelijk te worden ingediend en kan ten 
a'l.nzieo van het in dat lid, onder b, bepaalde 
worden volstaan met opgave van de dagen, 
wa.arop vermoedelijk van de vergunning zal 
worden gebruik gemaakt. 

17. Met de handhaving van dit reglement 
zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering genoemde personen, belast 
de overige ambtenaren en beambten van de 
Rijks- en gemeentepolitie en de volgende 
ambtenaren en beambten van den Rijkswater
staat en van de Zuiderzeewerken: 

Rijkswaterstaat : 
ambtenaren : de hoofdingenieurs-directeuren, 

hoofdingenieurs. ingenieurs, technisch hoofd
ambtenaren, technisch ambtenaren, opzichters 
en havenmeesters; 

beambten : de sluis-, stuw- en brugmeesters 
of -wachters viin de in de R\jkswegen gelegen 
werken, en de kantonniers bij de Rijkswater
staatswerkPn. 

Zuiderzeewerken : 
ambtenaren : de directem·-generaal, de hoofd

ingenie1us, eerstaanwezende ingenieurs, inge
nieurs, technisch hoofdambtenaren, technisch 
ambtenaren, opzichters en havenmeesters; 

beambten: de kantonniers bij de Zuiderzee-
werken. · 

18. De in artikel 17 bedoelde àmbtenaren 
van den ,iijkswaterst'l.at en van de Zuiderzee
werken zijn bevoegd tot de handelingen in 
artikel :l der wet van 28 Februari 1891 (Staats 
blad n°. 69) omschreven. 

19. 1. Ieder, die gebruik maakt van de 
Rijks,~egen, is verplicht te gehoorzamen aan 
de bevelen, welke hem door de in artikel 17 
genoemde n.m btenaren en beambten in het 
belang van den Rijksweg Oi van het verkeer 
daarover worden gegeven. 

2. VaP de bevelen in het vorig lid bedoeld 
staat., onverminderd de verplichting om daar
aan onmiddel!ijk te voldoen, binnen dertig 
dagen hooger beroep open op Onzen Minister. 

20. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zoover daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft als volgt : 

a. met geldboet!' van ten hoogRte honderd 
gul den de overtreding van de artikelen 10 en 
14, eerste lid ; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtreding van de artike
len 3, derde lid, 4, 5, eerste lid, 7, derde Jid, 12 
en 19, ee rste lid ; 

,. met geldboete van ten hoogste vijftig 

gulden de overtreding van de artikelen 6, 
eerste lid, 7, vierde en zesde lid, 9, eerste lid, en 
11. 

J. met geldboete van ten boogst,e vijf en 
twintig gulder, de overtreding van de artikelen 
5. d<'rde lid, 6, tweede lid, 7, tweede en vijfde 
lid, 8, 9, tweede lid, en 13. 

21. Dit reglement, kan worden aangehaald 
onder den t itel "Rijkswegenreglement". 

IL te bepalen : 
dat de onder I bedoelde bepalingen van poli

tie in werking treden den len September 1927 
en dat op aenoemd tijdst.ip zijn vervallen de 
bepalingen ;'an politie, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 20 Maart 1914 (Staal.sblad n°. 155) 
en aangevuld en gewijzigd bij Koninkl\jk 
besluit va.n 5 Januari l!.'18 (Staatsblad n°. 2) 
en bij Koninklijk besluit van 22 December 
1925 (Staatsblad n°. 400). 

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

Het Loo, den 4den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 28 J iili 1927.) 

4 Juli 1927. BESLUIT tot vaststelling van 
een reglement op het baggeren, graven 
en visschen van voorwerpen en het werpen 
van vaste stoffen in de rivieren, langs de 
zeekusten, in de Zuiderzee en in de zee
gaten, onder beheer van het Rijk. S. 241. 

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

Waterstaat van 27 December 1926, La. W, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 F ebruari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1927, n° . 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd, van 27 Juni 1927, n°. 346, 
Afdeeling Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het volgende : 

REGLEMENT op het baggeren, graven en 
visschen van voorwerpen en het werpen van 
vaste stoffen in de rivieren, langs de zeekusten, 
in de Zuiderzee en in de zeegaten, onder be
heer van het Rijk. 

§ 1. Baggeren en graven in de rivieren, onder 
beheer van het Rijk. 

Art. 1. Deze paragraaf is van toepassing op 
de volgende rivieren en op alle vertakkingen, 
armen, inharrmen, kreken , spranken en killen, 
welke met deze rivieren in open gemee11schap 
staA.n: 

de Boven-Rijn, het Pa,nnerdensch Kanaal, 
,Ie Neder-Rijn. de Lek. rle Wa,il, de IJssel met 
zijne uitmondingen in de Zuiderzee, de Boven-, 
de Beneden en de Nieuwe Merwede, het Wantij, 
de Noord, het Jlfallegat, de Dordtsche K il, de 
Maas, het Heusdensch Kanaal, de Afgedamde 
Maas, de BP.rgsche Jl1a,"t8, het Oude Maasje. de 
Donge beneden het soheidingspunt met den 
linker oever der 's-Gravemnoersche vaart, de 
Amer, het Hollandsch Diep boven de lijn, 
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0 venwijdig aan di, as van de spoorwegbru~, 
op vijfhonderd Meter bewesten die as, ae 
Botlek, de Oude Maas, de Nieuwe 11faas, de 
Koningshaven, de Rott,P,rda,nsche waterweg, het 
S'[J'Ui met het B eerengat, het Hartelsche gat, de 
Hollandsche IJssel beneden de afdamming bij 
Gouda met de Sliksloot, het Zwarte Water, 
het Zwolse/ie D iep en de Overijsse/.sche Vecht. 

2. Het is verboden, zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning, verleend door 
of vanwege Onzen Minister van Waterstaat: 

1°. te baggeren met andere werktuigen dan 
met den gewonen hand- of hij schbeugel ; 

2°. met baggervaartuigen of -werktuigen, 
waaronder in dit reglement mede worden 
vew:staan vaartuigen, dienende tot opneming 
van baggerspecie, in het vaarwater te ankeren. 

3. 1. Het is verboden, zonde, te zijn 
voorzien van eene schriftelijke vergunning, 
ve rleend door of vanwege Onzen 1,1inister 
v oornoemd, te baggeren of te graven : 

1°. landwaarts van eene lijn, getrokken op 
twaalf Meter rivierwaarts van en evenwijdig 
aan den oever ter hoogte van den middelharen 
rivier- of ebstand ; 

20. landwa.art~ van: 
a. de lijn, welke de uiteinrlen van kribben 

en andere rivierwerken verbindt, indien die 
k ribben of rivierwerken niet verder van Plkan
der verwijderd zijn dan driehonderd Meter ; 

b. de lijnen, welke het uiteinde van eene 
krib of van eenig ander rivierwerk, niet be
l1oorende tot de onder a bedoelde, verbinden 
met punten van den oever, gelegen driehonderd 
Meter boven en beneden de kribben of het 
werk; 

3°. binnen den afstand van vijftien Meter: 
a. uit de bezinkingen en bestortingen om 

de kribben en andere rivierwerken; 
.. b. uit de landhoofden, jukken, pijlers, 
JJSbrekers, remmingwerken, dukdalven of an
dere vaste voorwerpen of gedeelten van brug
gen en sluizen ; 

c. om een gezonken vaartuig ; 
4°. binnen den afstand van v.ijf en twintig 

Meter: 
a. uit de ankerplaatsen der brugschepen 

van schipbruggen, gierbruggen en veerponten; 
b. uit de vaste voorwerpen of ankerplaat

sen van badinrichtingen ; 
c. uit gezonken of onder water gespannen 

telegraaf-, telefoon- of andere kabels, zoomede 
uit gas- of waterleidingbuizen, gerekend naar 
de lijn door de waarschuwingsborden aange
wezen; 

d. uit de onderduik"'nde normaliseerings
werken of a.nd1.>re kun.~twerl:en, waar deze door 
aanw~jzingen op de werken of op den oever zijn 
aangeduid. 

4. 1. Door Onzen Minister voornoemd 
kunnen riviervakken worden aangewezen, waar 
het baggeren en het gmveri in a fwijking van 
artikel 3 worden gebonden aandaarbjj te bepalen 
afstanden van oevers of werken. 

2 Deze aanwijzing wordt hck•md gemaakt 
in de N eilerlandscllR Staatscoura•1t. · 

3. Het is verboden te bag;geren of te graven 
in de rivien·akken, aanae"ezen ingevolge het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel zonder 
inachtneming van de voor die vakken door Onzen 
Minister· voornoem.d bepaalde afstanden. 

5. Voor zoover niet in de dcsbetreffemle 

vergunningen een afwijkende regeling ie ge
troffen, gPschiedt het baggeren niet, dan met 
inachtneming van de volgende ,0 oorschriften : 

1. Het baggerf'n moet regelmatig gf'schie
den, zonder kuilen of bulten te vormen. 

2. De overstorting An het vervoer van 
baggerspecie en alle werkr.aamheden moeten 
zoodanig geschicdP.n, dat geen ophoogingen of 
oneffenherlen op den rivierbodem ontstaan. 

3. Door h<'t baggeren, vervoeren of lo,sen 
der ~pccie mogen de scheepvaart en de jaag
dienst nimmer ,vorden bclemmP.rd. 

4. H et baggeren mag alleen geschieden 
tusschen ,.onsop- en zon~ondergang. . 

5. De baggervaartuigen of -werktuigen 
mogen niet dwars, doch moPten in de richting 
van hPt vaarwater liggen. 

6. Indien de vaartuigen of werktuigen niet. 
huiswa.arts keeren, moeicn zij van een half 
uur na zonsonderga.ng tot een half uur vóór 
zonsopgang terzijde van het vaarwater worden 
vastgelegd. 

7. Kan dit niet op voldoende wijze geschie
den, dan mogen de vaartuigen of werktuigen 
niet ter pla11,tse overblijvPn. 

6. l. Het is verboden zonder te zijn voor
zien van eene schriftel(ike vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen Miristcr vuor
noemd, gPdnrende den tijd, dat de visscherij 
m.et de groote zn.lmzegen ma~ worden uitge
oefend, te baggeren of met baggervaa.rtuigen 
of -werktuigen voor a,nker te liggen in een ri
viervn.k, waarin de visscherij met spil en vaijte 
ophaalplaats of -plaatsen wordt uitgeoefend, 
alsmede binnen den afst and van tweehonderd 
Meter boven en vijfhonderd Meter beneden 
dat vak. 

2. De grenzen van dat vak, waarin de 
visseherij wordt uitgeoAfen::l, zijn de lijnen 
looch-eeht op de as der ri\'ier getrokken uit de 
plaats, wa.ar de zegen wordt uitgebracht (inge
schoten) en uit de benedenste ophaalplaats. 

3. Dit artikel geldt, alleen voor de rivier
vakken en voor dPn-tijd, . waarin de visscberij 
met de zegen werkelijk wordt uitgeoefend. 

7. 1. Het is verboden zonrl.er te zijn voor
zien van eene schriftf'l.ijke vergunning. verleend 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd, 
van een half uur na zonRonderga.ng tot Pen half 
uur vóór zonso_pgang in de riviervakken, 
waarin de visscherij met drijfwant of vlouwen 
wordt uitgeoefend, in de dreven of worpen 
met baggervaartuigen of -werktuigen te liggen. 

2. Gedurende dien tijd moeten de vaartui
gen en werktui~en zooda,nig worden gelegd, da,t 
zoo min mogeliJk hinder aan de visscherij wordt 
toegebracht. 

3. Dit artikel geldt alleen voor de rivier
vakken en voor den tijd, waarin de visscherij 
met drijfnetten werkelijk wordt uitgeoefend. 

8. l. \Vanneer van platen wordt gegraven, 
moet dat regelmatig geschieden. 

2. De randen der putten moeten worden 
bijgevlakt en hetgeen tusschen de putten is 
blijven staan, moet ges lecht en met den grond
slag gelijk gemaakt worden. 

9. Voor zoover niet in de desbetreffende 
vergunningen een afwijkende bepaling voorkomt, 
is het verboden gedurende de maanden Januari, 
Februari, November en December te baggeren 
met andere werktuigen dan met den gewonen 
hand- of hij schbeugel. 
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§ 2. BaggP-ren en graven, vissc.hen van steen, 
schelpen, oesterR, mosselen of mo.qselmad, ver
richten van andere dergelijke h,:mdelingen en 
storten va.n vaste sto.f/en langs de kusten der zee, 
in de Zuiderzee en in de zeegaten, on1ler beheer 

van het Rij k. 

10. Deze paragraaf is v1in toepassing op de 
kusten der Noordzee, de Zuiderzee met hare 
zeeboezems, het Hollandsoh Diep beneden de 
in artikel 1 gAnoemde lijn, het Haringvliet, het 
Goereesche Gat, het Volkerak, de Krammer, 
de Grevûinqen. het Brouwershavensche Gat, de 
O:>ster- en Westerschelde, de overige Zeeuwsche 
st,roomen en alle met deze wateren in opPn 
gemeenschap staande vert1tkkingen, armen, 
inhammen, kreken, spranken en killen, voor 
zooveel deze wateren niet behooren tot die in 
artikel 1 genoemd. 

11. Het is verboden zonder te ziju voorzien 
van ecne schriftelijke vergunning, verloond door 
of vanwege Onzen Minister voornoemd, . te 
baggeren met andere werkt,uigen dan met den 
gewonen hand- of hijschbeugel. 
_ 12. 1. Het is verboden zonder te zijn 

voorzien van eene schriftelijke vergunning, 
verleend door of vanwege Onzen Minister 
voornoemd: 

1°. a. binnen den afstand van vijfhonderd 
Meter, landafwaarts gemeten uit de paalwerken, 
de koppen der hoofden of, waar die ontbreken, 
uit den buitenteen der dijken, duinen en zee
weringen, of binnr.n denzelfden afstand ter 
weerszijden van gezonken telegraaf-, telefoon
of andere kabels, zoomede van gas- of water
leidingbuizen, te baggeren, te graven, te slik
keren, kornetten of rijven te sleepen, steen, 
oesters, mosselen of mosselzaad te vissrhi>n, te 
aalgeeren of vaste vischtuigen te stp]len. Onder 
dit verbod is niet begrepen het stellen van 
aalfuiken of van haringfuiken, het visgchen 
van schelpen met handbeugels of andere niet 
door mechanische kracht. be~vogen werktuigen, 
zonder dat daarbij gebaggerd of gegrnven 
wordt en het rapen van schelpdie.ren of mossel
zaad; 

b. vaste vischtnigen in de langs de kusten 
loopende vaarwaters te stellen ; 

2°. op de werken. onder beheer van het 
Rijk, ~chelpen te visschen of schelpdieren of 
mosselzaad te rapen ; 

3°. op of aan de werken, onder beheer van 
het Rijk, of in den bodem van havens, onder 
beheer van het Rijk, vaste vischtuigen te stel
len. 

2. De met het beheer van zeeweringen 
belaste besturen behoeven geen vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, om de slikke.n, 
platen en losse steenon, voor zooveel die met 
laagwater droog loopen, tot herstel en verbe
t ering dêr achterliggende dijken en zeeweringen 
t e bezigen. 

3. Voor zooveel de slikken en platen met 
laag"ater droogloopen, is eveneens geen ver
gunning noodig voor het delven van slikgruppen 
t ot bevordering van aanwas. 

13. 1. Door Onzen Minister voornoemd 
kunr,eo kustvakken worden aangewezPn, waar 
het baggeren, graven en slikkeren, in afwijking 
van artikel 12, 1°., a., wordt gebonden aan 
een anderen daarbij te bepalen afstand dan dien 
van vijfhondPrd Meter landafwaarts gemeten 

uit de punten, in genoemde bepaling bedoeld . 
2. Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt 

in de Nederland~che Staatscrntrant. 
3. Hi>t is verboden te baggeren, te graven 

of te slikkeren in de kustvakken, aangewezen 
ingevolge het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel zonder inachtneming van de voor die 
vakken door Onzen b'.ini~ter voornoemd be
paalde afstanden. 

14. Voor zooveel daarin niet is voorzien bij 
de Rivierenwet, is het verboden, zonder te zijn 
voorzien van eene schriftelijke vergunning, 
verleend door of vanwege OnzPn }.inister voor
n_oemd, grond, baggerspP,cir, puin of andere 
zinkende stoffen te storten. 

§ 3. Algem.eene ba-palingen. 

15. Dit reglement is niet van toepassing op 
bagger- en graafwerken, tot wegneming van 
droogten uit uitwateringsj!'eulen en op die, 
welke van Rijkswege of ingevolge eone door Ons 
voor een werk van openbaar nut verleende con
cessie worden uitgevoerd. 

16. 1. Door of vanwege Onzen Minister 
kan het baggeren of het graven, waartoe door 
of vimwege Onzen J\1inister voornoemd ver
gunning is verleend, tijdelijk verboden worden. 

2. Het is verboden in strij d met zoodanig 
verbod te handelen. 

17. De houders van eene vergunning, als 
bedoeld in • artikel 2, onder 1°., of nis bedoeld 
in artikel 11, zijn verplicht ter pla:,,tse, waar 
gebaggerd wordt, de in de vergunningen aan
geduide lijnen, landwaarts waarvan niet mag 
worden gebaggerd, door duidelijk zichtbare 
verkenmerken aan te duiden en die verkenmer-

. ken gedurende den tijd, dat gebaggerd wordt, 
te onderhouden. 

18. 1. Aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 20, moet te allen tijde de vereischte hulp 
worden verstrekt, om zich te kunnen over
tuigen, of dit reglement wordt nageleefd, en 
om de door hen noodig geachte peilingen te 
kunnen verrichten. 

2. Aan boord van ieder baggervaartuig 
of -werktuig moet een exemplaar van dit regle
ment en, waar gebaggerd wordt volgens eene 
vergunning, tevens het daarvan aan den houder 
uitgereikte stuk of een duidelijk leesbaar en 
door den bouder gewaarmerkt afschrift daar
van, aanwezig zijn, en aan de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 20, desgevorderd, worden 
vert-oond. 

19. Wordt eene vergunning tot baggeren 
opgezegd of ingetrokken, dan moet het daarvan 
aan den houder uitgereikte stuk binnen een 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd 
gestelden termijn aan dezen worden terugge
zonden. 

§ 4. Bepalingen tot handhaving van dit regle
ment en strafbepalingen. 

20. 1. Tot het opmaken van proces-ver
baa l wegens overtreding van dit reglement zijn 
naast de personen, genoemd in artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering, bevoegd 
de overige ambtenaren der Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren en beambten van den 
Rijks- en den Provincialen Waterstaat en van 
de Zuiderzeewerken, de ambtenaren van wa
terschappen, die van het loodswezen, van de 
ambulante recherche te water en die belast 
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met het toezicht op domein van den Staat en 
op de visscherij. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid bedoeld, 
zijn bevoegd tot de handelingen, in de artikelen 
3 en 6 der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad 
n°. 69) omschreven. 

21. De processen-verbaal wegens overtre
ding van dit reglement worden in afschrift 
medegedeeld aan den betrokken hoofdingenieur
directeur van den Rijkswaterstaat. 

22. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegen niet bjj de wet is voor
zien, gestraft : 

a. met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden, de overtreding van de artikelen 
4, laatste lid, 13, laatste lid, en 14 ; 

b. met eene geldboete van t en hoogste 
vijf en zeventig gulden, de overtreding van de 
artikelen 2, onder 1°., 3, 6, 7, 9, 11, 12 en 17; 

c. met eene geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden, de overtreding van de artikelen 
2, onder 2°., 18 en 19; 

d. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden de overtremng van de artike
len 5, 8 en 16, tweede lid. 

Slotbepaling. 
23. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel .,Baggerreglement". 
II, te bepalen : 
dat hr.t onder J bedoelJe reglement in wer

king treedt den len September 1927 en dat op 
genoemd tijdst ip is vervallen het reglement, 
vast,gestel<l bij Koninklijk besluit van 15 Juli 
1909 (Staatsblnd n°. 272) gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 29 Juni 1912 (Staatsblad 
n°. 210), 5 .Mei 1914 (Staat8blad n°. 192), 14 
Juni 1918 (Fila,at.sblad n°. 356) en 2 Januari 
1919 (Staatsblad n°. 1). 

Onze ~nister van vVaterataat is belast met 
de uit-voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in &fschrift ~an den 
Raad van Eltate medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 4den ,Juli 1927. 
WILHELAINA. 

De Minister v:.in Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
/Uitgeg. 28 Juli 1927). 

4 Juli 1927. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Tr11,mwe_greglr ment. S. 242. 

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

Waterstaat van 27 Mei 1927, La. X., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor-
en Tramwegwet ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1927, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1927, no. 392, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Het Tramwegreglement, vastgestPld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staats
blad n°. 85), het litatst grwijzign bij Koninklijk 
besluit van 28 April 1926 (Staatsblad n°. 88) 
te wijzigen als volgt : 

I. Artikel 54, vijfde lid, wordt gelezen : 
,,(5) D~ Hoofdinspecteur Generaal der Spoor-

en Tramwegen kan voor treinen, welke door 
andere trekkracht dan •toom worden bewogen, 
ontheffing verleenen van het bepaalde in het 
eer•te Jid, van het bepaalde in het derde lid, 
voorzoover betreft het in een der voertuigen 
aanwezig zijn van een tweeden beambte, iPge
val die voertuigen bagage- of goederenwagen•, 
of ledige, niet voor per~onenvervoer gebezigde 
rijtuigen zijn, en van het bepaalde iP het vierde 
lid, voorzoover daarin is voorgeschreven, dat 
een beambte zich gedurende den rit in a lle 
rijtuigen moet kunnen begeven." 

11. Artik.-1 61 te wijzigen en opnieuw vast te 
stellen a ls volgt : 

Afstand tusschen opeenvolgende treinen. 
"Arr.. lil. (l) Wanneer op eenig baanvak de 

grootste snelheid, waarmede een trein gerPden 
mag wurde 'l, niet meer bedraitgt dan 20 K.M. 
per uur, mag die trein een ,mderen trein op de 
vrUt> baan niet volg"n, voordat laatRtgen~emde 
uein ten minste tweehonderd m,,ter verwu<lerd 
is. Bedraagt <lie grootste snelheid meer dan 
20 K.M. per ~ur, dan moet dezr afstand ten 
minste v\jfhonderd meter bedragen. 

(2) De voorgt>schreven afstand wordt op de 
vrije baan tu,schen twee opeenvolgende tremen 
zoovee l mogelijk bewaard. 

(:l) De Hoofdinsper.teur Generaal der Spoor
en 'l'mmw<"gen kan toestaan, J.,,t <ie in het eerste 
en tweede lid voorgeschreven afstanden worrlen 
verminderd, indien deze ve1mind"ring naar 
zijn oordeel wegens de remkracht der treinen 
tocgPhit Pn kan worden." 

Onz" Minist" r van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Rait<l van State medegedePl<l zal worden. 

Het Loo, den 4den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Mini.,ter van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 27 Juli 1927.) 

5 Jtûi 1927. RoNDSCHR.i:JVEN van den Minister 
van Binnenlandsehe Zaken en Landbouw 
aan Heeren Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene prövineiën, in zake : 
Regelen. betreffende hulpverleening bij 
rampen van algemeenen aard: 

Op 1 J:muari 1927 heeft de vereeniging "Het 
Nederlandsche Roode Kruis" opgehouden lid 
te zijn van den Koninklijken Nationalen Bond 
voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Onge
lukken "Het Oranje Kruis", en is op dien datum 
t evens geëindigd de op 23 Juni 1920 tussehen 
die lichamen aangegane overeenkomst, waar
van sprake is in de circulaire van mijn ambts
voorganger dd. 23 Maart 1922, n°. 4225 afd. 
B.B., houdende va~tstelling van Regelen be
treffende de instelling van provinciale Comité's 
tot hulpverleening bij rampen van algemeenen 
aard. 

Mitsdien is niet meer van kracht hetgeen is 
vervat in het eerste en tw 3ede lid van genoemde 
circulaire en is wijziging noodig van een tweetal 
bepalingen der Regelen, welke met bedoeld 
lidmaatschap en bedoelde overeenkomst ver
band houden, met name het derde lid sub. 1°, 
en het vierde lid van artikel 1. 
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Deze bepalingen worden bij deze gewijzigd 
in dien zin, dat zij luiden als volgt: 

Artikel l, derde lid, 1 °. 
,,steeds een vertegenwoordiger van den Konink
lijken Nationalen Bond voor Reddingwezen en 
Eer te Hulp bij Ongelukken "Het Oranje 
Kruis" en een vertegenwoordiger van de Ver
eeniging "Het Nederlundscha Roode Kruis" 
w_elke daartoe te voren respectievelijk door 
dien Rond en die Vereeniging worden aange
wezen, alsmede, ingeval van watersnoodramp, 
een_ vertegenwoordiger van de Algemeene Ver
eerugde Commissie ter leniging van rampen 
door watersnood in I ederland". 

Artikel l , vierrle lid. 
,,De Commissaris der Koningin, de secreta.ris, 
de V3rtegenwoordiger van den Bond "Het 
Oranje Kruis", de vertegenwoordiger van de 
VereenigiI)g "Het Nederlandsche Roode Kruis" 
en ingeval van een watersnoodranp ook de ver
tegenwoordiger van de Algemeene Vereenigde 
Commissie ter leniging van rampen door water
snood in ederland vormen te zamen meer in 
het bijzonder het Provinciaal Centrale Comité." 

Ik heb de eer U H. E. G. te verzoeken met 
bovenstaande wijzigingen voor zooveel noodig 
rekening te houden en daarvan volledigheids
halve tevens kennis te geven aan de burge
meesters der gemeenten in Uwe provincie, het
geen zoude kunnen geschieden door toezending 
Uwerzijds aan hen van een exemplaar dezer 
circulaire waarvan een · aantal voor dat doel 
hierbij gaat. (B.) 

6 Juli 1927. BESLurr, houdende wijziging in 
de aanwijzing der gezagsgebieden der terri
toriale bevelhebbers. S. 243. 

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

Oorlog van 27 Juli 1927, Ilde Afd. no. 26; 
Overwegende, dat het wenscheliJk is wijziging 

t e brengen in de aanwijzing der gezagsgebieden 
der territoriale bevelhebbers; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 11 Decem-
1-er 1926 (Staatsblad n°. 401) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Het Koninklijk Besluit fän 11 December 1926 

(Staatsblad n°. 401) wordt als volgt gewijzigd : 
Het laatste lid van het gestelde onder "B" 

vei valt. 
In het gestelde onder "C" ver vallen de 

woorden : ,,echter met uitzondering van het 
gedeelte der gemeenten JJ1illingen en Ubbergen, 
gelegen ten noorden van een lijn, getrokken 
van grenspaal 648 naar het snijpunt der grens 
van de gemeente Ubbergen met kilometerraai 17 
in de rivier de Waal;". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
za l worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
(u-itgeg. 21 Juli 192i.) 

9 Juli 1927. BESLTTI'I' tot schorsing van een 
besluit van den R aad der gemeente Rottr:r
dam, d.d. 17 Juni 1927, tot vaststelling 
van een huurverordeningvoordiegemeente. 
s. 244. 

Geschorst tot 1 October 1927. 

9 Juli 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu moet worden aangenomen dat ten 

behoeve der onderhavige school maar zeer 
sporadisch van kunstlicht wordt gebruik 
gemaakt, worden door vervanging van de 
bestaande petroleumverlichting door eene 
electr'sche verlichting de normale eischen 
aa.n het geven van lager onderwijs te stellen 
overschreden. 

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

den Raad der gemeente H einenoord tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
7 Februari 1927, n°. 43, waarbij met vernieti
ging van zijn besluit van 1 October 1926 is 
bepaald, dat de door het bestuur der Christe
lijke Schoolvereen.iging te Heinenoord overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor den aanleg eener 
electrische verlichting ter vervanging van de 
bestaande petroleumverlichtiug in het gebouw 
der bijzondere school, Erve 110, aldaar alsnog 
moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Juni 1927, n°. 483; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Juli 1927, n°. 9290 afd. L . 0. F.;, 

0. dat de Raad van Heinenoord in zijne 
vergadering van 1 October afwijzend heeft be
sch(kt op het verzoek . v:an . het" bestuur der 
Christelijke schoolvereemgrng m ZIJne geme_ente, 
om ingevolge artikel 72 der Lager-Onderw1Jswet 
1920 de gelden te mogen ontvangen voor het 
aanbrengen van eene installatie voor electrische 
verlichting van haar schoolgebouw, plaatselijk 
gemerkt C 110 te H einenoord, uit overweging, 
dat het aanbren(7en van eene electrische ver
lichting in het Jgemeen de normale eisch n, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet te buiten gaat; dat evenwel aan de boven
genoemde school voor het geven van wettelijk 
Jager onderwijs niet van kunstlicht behoeft 
gebruik te worden gemaakt ; dat 1n de genoemde 
school in de avonduren wel gehouden w?rde_n 
een of meer p9,rticuliere cursussen en dat lil die 
school vergaderingen gehouden worden van 
verschillende vereenigi.ngen, waarvoor ~el 
kunstlicht gebruikt moet worden; dat het met 
de bedoeling van de Lager-O1;1de~w1Jswet 1920 
is uitsluitend ten bat-e van varticuliere cursussen 
en vergaderingen, op kosten van de gem~ente 
eene electrische installatie aan tû leggen lil de 
voornoemde school, maar dat de bedoeling van 
de genoemde wet niet anders kan zijn dan dat 
de uenoemde kosten gemaakt worden inderdaad 
vo;,. het bij die wet geregelde la17er onderwijs ; 
dat de kosten van de genoemde electrische in
stallatie mitsdien niet ten laste van de ge
meente kunnen worden gebracht, maar billijk
heidshalve behooren gedragen te worden door 
die instellingen of vereeniging~n, welke er voor 
hunne verg9,deringen gebruik van maken ; 
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dat deze opvatting ook in toepassing is ge
bracht t en aanzien van de openbare lagere 
scholen in zijne gemeente, daar in de éérste 
openbare lagere school géén electr-ische instal
latie is aangebracht, op grond, dat. in die school 
geen ander wettelijk lager onderwijs wordt ge
geven, dat het gewone dagschoolonde,-wijs, 
waarvoor het niet noodig is van kunGtlicht ge
bruik te maken en in de tweede openbare lagere 
school slechts in Pén lokaal electrische verlich
ting is aangebracht op kost E.n van de betrokken 
vereenigingen, die dat lokaal in de avonduren 
uitsluitend gebruiken voor het houdPn Yan 
cursussen en vergaderingen ; dat, nadat het 
schoolbestuur van dit besluit bij Geel. Staten 
van Zuid-Holland in beroeE was gekomen, dit 
college bij besluit van 7 Februari Hl27, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
heeft verklaard, dat de in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde mEclewerking door 
de gemeente HP.inenoord alsnog moet worden 
verleend; dat Ged. Staten daarbij hebben over
wogen, rlat het aanleggen eener electrische ver
lichting medebrengt eene verandering van het 
stelsel van verlichting, welke in dit geval ge
acht mag worden dienstbaar te zijn aan het 
onderwijs, aangezien, naar door den vertegen
woordiger van het schoolbestuur t er openbare 
vergader;ng van hun college uitrlrukkelijk is 
verklaad., aan deze school gedurende de winter
maanden voor het geven van gewoon lager 
onderwijs van kunstlicht wordt gebruik ge
maakt; dat het aanbrengen van deze voor het 
onderwijs dienstbaar zijnde lichtinstallatie 
mitsdien is te beschouwen als eene verandering 
van inrichting in den zin van art. 72, eerste lid, 
der LagPr-Onderwijswet 1920 ; dat ingevolge 
het bepaalde in art. 75, tweede lid, der wet eene 
aanvrage als bierbedoeld alleen dan kan worden 
afgewezen, wanneer het aanvragend schoolbe
stuur niet heeft voldaan aan de vereischten in 
art. 73 der wet ; dat blijkens de door hPt school
bettuur aan den Raad overgelegde stukken 
aan deze vereischten geheel is voldaan; da de 
overwegingen, waarop de Raad z,ine afwijzende 
beschikking grondde, mitsdien géén steun in 
de wet vinden en de aangevraagde gelden der
halve ten onrechte zijn geweigerd ; dat van het 
besluit van Geel. Staten de Raad van H einen
oord bij Ons :n beroep is gekomen , aanvoerende 
dat Ged. Staten hunne beslissing in hoofdzzak 
hebben genomen naar aanleiding van de uit
drukkelijke verklaring van den vertegenwoor
diger van het schoolbestuur, dat gedurenrle de 
wintermaanden voor het geven van ge,v-oon 
lager onderwijs van kunstlicht wordt gebruik 
gemaakt ; dat deze verklaring van het sr,hool
bestuur echter in strijd met de waarheid is, 
daar gedurende de jaren, voorafgaande aan 
den winter 1926/'27 in genoemde school niet 
meer dan 2 à 3 uren per jaar gebruik gemaakt 
is van kunstlicht en niet 16 uren, zooals door 
het schoolbestuur is opgegeven ; dat volgens 
opgave van het schoolbestuur voor andere 
doeleinden dan voor wettelijk lager onderwijs 
per jaar 600 uur voor Mn lokaal of 150 voor de 
geheele school kunstEcht worc!t gebruikt.: dat 
met eenigen goeden wil ,oor het wettelijl, lager 
onderwijs in het geh2el niet van kunstlicht 
behoeft gebruik te worden gemaa.kt, zooals 
dat in de npenbare lagere scholen in de g'lmeente 
het geval is ; dat het betalen van de genoemde 

lichtinstallatie uit de gemeentekas z. i. niet 
all een in strijd is met het beginsel van fina ncieele 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onder
wijs, maar ook ernstig indruischt tegen het 
algemeen rechtsgevoel ; 

O. dat blijkens de stukkûn en het medege
deelde in de openbare vergadering der Afdeeling 
var. den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht. de gemeente Heinenoord enkele jaren 
geleden voor de bovengenoemde school pe
troleumlampen heeft verschaft; dat op grond 
van de overgelegde bescheiden moet worden 
aangenomen; dat. ten behoeve van deze school 
evenwel maar zeer sporadisch van knnstlicht 
wordt gebruik gemaakt; dat onder deze om
standigheden, al moge in h3t algemeen de ver
vanging van eene bestaande pet.roleumverlich
ting ::loor eene electrische verlichting de nor
male eischen aan het geven van lager onder~js 
te stellen niet te \:,uiten gaan, deze normale 
eischen in het onderhavige geval daardoor ;vel 
zouden worden overschreden ; dat i erhalve de 
aanvrage van het schoolbestuur niet kan worden 
gegrond op art. 72, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 en Ged. Staten mitsdien ten on
rechte, met vernietiging van het raadsbesluit, 
hebben beslist. dat de door het schoulbP.stuur 
gevraagde medewerking door den Raad be
hoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevon-:lP.n en verstaan: 

met veinietigin):!; van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Zuid-Holland van 7 Fe
bruari 1927, n°. 43, het beslnit ,an den Raad 
der gemeente Heinenoord van 1 October 1926 
te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bela-st, enz. (A. B.) 

11 Juli 19~7. BESLUIT tot aanwijzing overeen
komstig artikel 170 der hooger-onderwijs
wet van de Vereeniging tot instandhouding 
van bPt Oud-Studentenfonds te Utrecht 
a ls bPvoegd om bij de far.ultrit der letkren 
en wijsbegeerte a.an de Rijksuniversiteit 
te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen . S. 245. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op <lc voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1927, n°. 16773, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet OJJ de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Gezien },pt advies van Curutoren der Rijks
universiteit te Utrecht, d.d. 30 Maart 1927, 
n°. 35/5, den Senaat gehoord ; 

Den R aad van State gehoord (advies v,in 
14 Juni 1927, n°. 19); 

GP.let op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van _; Juli 1927, n°. 2440, 
afdeeling H ooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de Veieeniging tot instanc...houding van het 

Oud-Studentenfonds te Utrecht, aan te wijzen 
:;,Is bevoegd om bJ de fa<'lllteit der letteren en 
wijsbegeer1 e aan (lp Rij ksuniversitPit te llt,rccht 
een 1., ijzonderen leerstoel te ve~tigen, opdat 
door rten daarvoor te benoemen hoogleeraar 
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onrlerwijs worde gegeven in de ontwikkelings
psychologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uit,voering van 
dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den llden Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
1( unsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 21 Juli 1927.) 

11 Juli 1927. BESLUIT, bepalende de bekend: 
mR,king in het Staatsblad van het op 23 Juli 
1926 te 's-{}ravenhage tusschen Nederland 
en Denernarken gesloten voorloopig lucht
vaartverdrag, met bij lage (Staatsblad 1927, 
no. 112). S. 246. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gesien de wet van 28 April 1927 (Staatsblad 

n°. 11'.!l, hourlende goedkeuring van het op 
23 Juli 192•i te 's-{}ravenhage tusschen Nederland 
en Denernarken gesloten voorloopig luchtvaart
verdrag en de dR,arbij behoorendc rijlage, van 
welke stukken een R,fschrift en een vertaling 
b~J dit besluit zjjn gevoegd ; . 

Overwegende, dat rle ak'en van bekrarhtigmg 
van dat verdrag, met bijlage, op 27 Juni 19?7 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buit enlandsche Zaken van den 2dcn Juli 1927, 
Direct ie van het Protocol, n°. 20384; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, met bjjlage, alsmede 

d e vertalingen daarvan te doen bekend maken 
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 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den Uden Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van Builenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 26 Juli 1927.) 

VERTALING. 

H are Majesteit de Koningin der ederlanden 
en 

Zijne M,1jesteit de K oning van Denemarken 
en IJsland, 

voornemens een voorloopig verdrag tusschen 
NederlR,nd en Denemerken betreffende de lu cht
VR,art te sluiten. hebben tot Hunne Gevolmach
tigden benoemd, te weten : 

H <ire Majesteit de K nningin der Nederlander> : 
Zijne Excellentie Jonkheer H. A. van K arne

beek, Hoogst Derzelver Minister van Buiten
landsrhe Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken 
en U sland: 

Zijne Excellentie den Heer A~el örgaard, 
Hoogst Deszelfs Buitengewoon Gezant en ~evol-

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst de wet van 28 April 
1927, s. 112. 

machtigd Minister bij H are Majesteit de Konin
gin der Nederlanden; 

die, daartoe behoorlijk gemachtigd, nopens 
de volgende artikelen zijn overeenisekoroen : 

Art. 1. E lke der verdrag ]uitende Staten 
zal in tijd van vrede aan de luchtvaartuigen, 
die in den anderen verdragslui tenden Staat 
volgens de voorschriften zijn ingeschreven, 
vrijheid van vreedzanm verkeer boven zij n 
grondgebied toestaan, mits de in d it verdrag 
vastgestelde voorwaarden worden nageleefd. 

In den zin van dit verdrag zullen onder
,,grondgetied van de verdrag ]uitende Staten" 
geacht worden mede te zij n tegrepea de territo
riale wateren ; het woord ,.luchtvaart uig'· zal 
slechts aanduiden de particuliere luchtvaar
tuigen. 

Art. 2. Totdat anders i8 bepaald mol).en de 
grenzen van de beide verdragsluitende Staten 
op elk punt worden overgevlocren. 
· Art. 3. Elke der verdragsÎuitende Staten 
heeft het recht het vliegen boven bepaalde 
gedeelten van zijn grnn<lgebied te verbiedPn, 
onder het voorbehoud, dat in rlit opzicht geen 
onderscheid zal worden gemaakt tusschen de 
luchtvaartuigen van de beide Staten. 

Bovendien heeft elke Staat het recht, in 
buitengewone omstandigheden, het v liegen 
boven zijn grondgebied of boven gedeelten van 
zijn grondgebied te beperken of te verbieden. 
In dat geval zal het bovenvermelde voorbehoud 
niet van toepassing zijn. 

De in dit artikel genoemde verbodsbepalingen 
en beperkingen zullen aan den anderen verdrag-

1 sluitenden Staat moeten worden bekend ge
maakt. 

Art. 4. Elk luchtvaart11ig, dat boven een 
verboden gebied geraakt, zal het nnodsignaal 
moeten geven, voorgeschreven door den Staat, 
waarboven het zich bevindt, en zal onmiddellijk 
op eea 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 ~ebruik zijn 
opengesteld, zullen de luchtvaartmgen 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 voor het algemeen 
gebruik opengestelde (land- of water-) _lucht
vaartterreinen, waar de d::maneformahte1ten 
vervuld kunnen worden, terwij l elke landing 
tussc hen de grens en het (land - of water-) 
luchtvaartterrPin 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 terrein 
eveneens verboden is. 

Elke der verdragsluitende St.aten zal aan 
den anderen Staat een lijst overleggen van de 
(land- of .water-) h,chtvaartterreinen, die vóór 
de in werking tredin~ van dit verdrag: voor ~et 
aloemeen gebruik ziJn opengesteld. Deze hJst 
zal tevens de plaatsen aanireven , waar de dou
aneformaliteiten vervuld zullen kunnen worden. 

Elke wijziging van deze lijst en elke, zij het 
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tijdelijke, beperking van het gebruik van de 
aangeduide (land-en water-) luchtvaartterreinen 
zullen onmiddellijk aan den anderen verdrag
sluitenden Staat bekend gemaakt worden. 

. Art. 6. De luchtvaartuigen moeten duidelijk 
zwhtbare kenmerken voeren, waaruit gedurende 
de vlucht hun identiteit kan worden vastge
steld. 

D a luchtvaartuigen moeten zijn voorzien 
van de bewijsstukken en de bescheiden, voor
geschreven voor het luchtverkeer in hun land. 

Voor zoover zij in het luchtvaartuig werk
zaamheden verrichten, wa,a rvoor in hun la nd 
-een bijzondere vergunning vereischt is, moeten 
de persone n, die de bemanning vormen, -
,d. w. z. alle personen, <lie zich aan boord va n 
het luchtvaartu ig hevinden met uitzondering 
van de passagier8 - zijn voorzien van de in 
hun land voor het luchtverkeer voorgeschreven 
bescheiden : de andere leden der bemanning 
moeten zijn voorzien van be,cheiden, waaruit 
hun werkzaamheid aan boord van het lucht 
vaartu ig, hun beroep, hun identiteit en hun 
nationaliteit zr.l blijken. 

D a ten behoeve van de luchtvaartuigen en 
hun bem inning door een der verdragsluitende 
Staten uitgereikte of erkende bescheiden hebben 
in den anderen Staat dezelfde geldigheid a ls de 
overeenkomstige door den laat sten Staat uit 
gereikte of erkende bescheiden. 

Elke der verdragsluitende Staten behoudt 
zich het recbt voor ten aanzien var het lucht 
v erkeer binnen de grenzen van zijn grondgebied 
<le l-ewijzen van geschiktheid, aan zijn onder
danen door den anderen verdragsluitenden 
Staat uitgereikt , niet te erkennen. 

Art. 7. Bij gebreke van bijzondere voor
sch riften en behoudens de bepalingen van 
.a rtikel ö, moeten de personen. d ie de bemanning 
vormen, en de r ussagiers zijn voorzien van de 
b e8chei :len, geëischt door de algemeene rege
lingen, betreffende het verkeer tusschen de 
b eide landen. 

1 
Art. 8. E en luchtvaart nig mag geen inrich

t ing voor draa,dboze telegrafie of telefonie mede
voeren zonder een bijzondere vergunning, af
gegeven door den Staat,, welks nationaliteit het 
luchtvaartuig bezit,. H et gebrnik van deze in
richt ingen b ~ven het grondgebied va,n elk der 
verdragsluitende Staten is onderworpen aan de 
voorschriften, daartoe vastµ:est-eld door de 
·bevoegde autoriteit van d ien Staat. Bovennien 
mogen deze inricht ingen slechts worden be
diend door de leden der bemanning, <lie voor
·zien zijn van eene bijzondere vergunning, daar 
toe door de R egeering van hun l::tnd a.f/!egeven. 

D e beide verd1 a1,lnit ende Stalen behouden 
zich voor, om reden en vrm veiligheid, schikkin
gen te treffen met betrekking tot de very lichte 
uit rusting van luchtvaart uigen met inrichtingen 
-voor draadlooze t elegrafie en telefonie. 

Art. 9. D 3 luchtvaartuigen. die personen en 
goederen vervoeren, moeten zijn voorzien van 
een naamlijst der passaµ: iers, ,·an e<'n m r.nifest 
aangevende den aa rd en de hoeveelheid der 
goederen, ahmede van de noodige douane
verklaringen. 

Indien bij aankomst van h et luchtvaart, tig 
een verschil wornt vastgesteld tus 0 chen het 
manifest en de vervoerde _irnederen, zal de 
douane-autoriteit va n hP,t (land- of water-) 
luchtvaartterrein van aankomst zich in ver-
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birrding kunner> stellen met de bevoegde douane
autoriteit in den anderen verdragsluitenden 
Staat. 

H et vervoer van de post zal rechtstreeks 
geregelrl kunnen worden door bijzondere over
eeakomst,en t11sschen de post-administraties 
van d e beide verdrag,,luitencle Sta ten . 

Art. l('. H et 1s voor de luchtvaartuigen, 
hun heman.üng en de passagiers verboden als 
lading of op een andere wijze, wapen en, munitie, 
vergift ige gassen of ontplofbare stoffen te ver
voeren. H et vervoer van postduiven en van 
fotografische en cinematoé',rafische toest.elwn 
zal binnen ne grenzen van het grond1?eLied van 
den verdragsluitenden Staat-, welks nationaliteit 
het luchtvaartuig niet bezit, niet geschieden 
zonder eene vergunning van de bevoegde auto
riteit van d ien Staat. 

Art. ll. Bij het vertrek en de la nding heb
ben de bevoegde autoriteiten van elk der ver
dragsluitende Staten het recht in alle gevallen 
de luchtvaartuigen van den anderen Staat te 
onderzoeken en de voorgeschreven bewijzen en 
bescheiden te verifieeren . 

Art. 12. Elke der verdragsluitende Staten 
heeft het recht het vervoer als bedriif van 
person en en goederen uit en naar zijn ·grond 
gebied, a lsmede bin nen de grenzen van zij □ 
grondgebied, aan bijzondere regelingen te 
onderwerpen. 

H et vervoer a ls bedrijf van pnsonPn en 
goeneren t usschen twee punten binnen het 
grondgebied van den Staat, kan t en behoeve 
va n de r> ationale luchtvaartuigen worden voor
behouden . 

De instelling van afgebakende luchtrouten 
alsmede het uitoefenen van eer, geregelden 
... whtdienst over het, grondgebied van een der 
heide verdragsluitende Staten kunnen aan een 
bijzondere vergunning worden onderworpen. 

Art. 13. Uit de luch•.vaartuigen zal gedu
ren de de vlucht geen andere ballast worden 
geworper d&n fijn zand of water. 

Art. 14. H et lossen of uitwerpen gedurende 
de vlucht, van andere voorwerren of stoffen 
dan ballast zal niet plaats hebben dan met 
een bijzondere vergunning van cl en Sta , t , boven 
welks grondgebied de h andeling ges~hiedt . 

Ai-t. 15. De verd ragslPilende Staten komen 
overeen, da.t de luchtvaartuigen, d ie tot een 
rler vndra.gsluilen de Staten behooren, hunne 
bema nningen en passagiers, wanneer zij z ich 
boven het grondgebied va n den anneren Staat 
bevinden, onderworren zijn aan de verpl ich
t ingcn, welke voortvloeien uit de in den betrok
ken Staat geldende bepalingen betreffende de 
lurhtvaart, in het algemeen, de douane- en 
an dere rechten, uit- en invoerverboden, vervoer 
van personen en 11 oederen. de openba.re veilig
heid en orc' e, tC'nzii in deze schikking anders 
is bepaald. Zi.i zi_i n bovendien onderworpen aan 
de andere verplichtingen, voortvloeiende uit de 
a l/!emeen e van kracht zijnde wet~eving. 

De oeifl-e verdragsluitende Staten zullen 
elkander over en weer mededP-eling doen van 
a.lle Wt'\tten en re/7lemenl er, regi,lende de lucht,_ 
vaart boven hun grondgebied . 

Art. 16. Elke der verdragsluitende Staten 
ka,n , i '. verdrag te a llen tijde met een termijn 
va n d1 ie maa nden opzeggen. 

Boven dien behoudt elk der beide verdrag
' sluit ende Staten zich het recht-voor dit verdrag 
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zonder eenigon termijn op te zeggen, zoodra de 
be;de Staten de op 13 October 1919 te Pari:s 
geteekende (!'ternationale Luohtvaartconventie 
zullen hebben bekrachtigd. 

Ar'. 17. Dit verdrag zal worden bekracht igd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoe
d ig mogelijk worden uitgewisseld. Het zal in 
werking treden op den dag, waarop de be
krachtigingsoorkonden zullen zijn ui tgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijclsohe 
Gevolmachtigden dit verdrag geteekend hebben 
en van hnnno zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
23sten Juli 1926. 

(L.S.) '7AN KARNEREEK. 
(L.S.) AXEL N°RrlAARD. 

1. 
Boven het Deensch grondgebied moet het 

luchtvaartu,g zooveel mogelijk zoodamg vliegen, 
dat het van een of meerdere van de volgtnde 
nunten kan worden waar'..!enomen : 
Vuurtoren van Anholt . · 56° 44' 16n N.br. 

11° 39' lö" 0 .1. 
Fornaes . 56° 26' 36n N.br. 

10° 57 40" 0.1. 
Gedser. . 54° 33' 50n N.br. 

11 ° 58' 03" 0.1. 
Hammeren. 55° 17' 12" N.br. 

14° 45' 50" 0.1. 
Hanstholm. 57° 06' 4?8 N.br . 

8° 36' osn O. I. 
Hirshals . 57° 35' 06" N br. 

9° 5(:j' 4(j" 0.1. 
Hirsholm 57° 29' 09n N.br. 

10° 37' 43n O.I. 
,, Kjels-Nor 54° 43' 52' N.br. 

10° 43' 31H 0 .1. 
Knudshoved 55° 17' 25' N.br. 

10° 51' 21 n O.I. 
,, Kronborg 56° 02' 22' N.br. 

12° 37' 36' 0 .1. 
R evsnae• 55° 44' 36' N.br. 

]lO 52' 23n O.J. 
,, · de Sejroo 55° 55' 09n N.br. 

100 05' or 0.1. 
,, Skagen 57° 44' 09n N.br. 

10° 38' 03' 0.1. 
,, Sprogoe 55° 19' 51" N.br. 

lJO 58' 25n Û.l. 
Stevns . 55° 17' 26" N.br. 

12° 27' 2sn O.I. 
,, We,tborg 55° 46' lln N.br. 

10° 33' l r 0.1. 
Lichtsch ip Laesoe Rende 57° 1~' (48") N.br. 

10° 41' (il8H) O.I. 
Laegoe-Trindel 57° 26' (:{O') N.br. 

ll O 16' (45H) O.I. 
v:m Scbultz's Grund 5il0 08' (54n) N.br. 

11 ° 11' (lOH) 0.1. 
,, ,, Drogden . 55° 33' (03") N.br. 

12° 42' /5?8) 0.1. 
Horns Rev 55'' 34' (Oti') N.br. 

7° 19' (30') 0.1. 
,, ,, Vyl. . . 55° 21' (30n) N.br. 

7° 40' (30") O.l. 
,, ,, Graadyb 55° 20' (02n) N.br. 

8° 04' {41H) 0 .1. 
2. 

Voor het geval dat in e<>n der vP rdragsluitende 
Staten de verzekering van de aansprakelijkheid 

voor de luohtvaart.uigen verplicht mocht zijn, 
zal de verzekering, te dien einde bii een door 
de bevoegde autoriteiten in den anderen ver
dragsluitenden Staat tot dat doel goedgekeurde 
verzekeringsmaatschappij gesloten, voor de tot 
dien Staat behoorende luchtvaartuigen als vol
doende worden beschouwd, mits de schadeloos

.stollingen door een vertegenwoordiger van ge
noemde maatschappij in den eersten Staat 
kunnen worden geregeld. 

3. 
Deze bijlage zal als een integreerend deel van_ 

het voorloopig verdrag worden beschouwd. 

12 Juli 1027. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aan het college van Qed. Sta.t,en kan n.ict 

het karakter van vertegenwoordigend 
lichaam worden toegekend. 

Op" de lerl.en van dat college is dus art . 
244b der Gemeentewet niet van toepassing. 

WIJ WILHELMf A, E •z. 
Beschikkerde op het beroep, ingesteld door 

het gen:eent.ebestuur van Arnhem tegen de 
uitspraak van Geel. Staten van Gelderland op 
het bezwaarschrift van H. de Liefde te Culem
borg tegen den aanslag in de gemeentelijke in
komstenbelasting over het belastingjaar 1925/26 
in de gemeente Arnhem ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge. 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 April 1927, n°. 322; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 7 Juli 1927. n°. 55, Afd. Dir. Bel.~ 

0. dat H. de Liefrle t e Culemborg over het 
belastingjaar 1925/26 als werkforens in de ge
meente Arnhem is aangeslagen : 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Staten be
zwaar had gemaakt, dit college b,J besluit van 
17 November 1926, n°. 79, den bestreden aan
slag heeft vernietigd op grond, dat de reclamant 
weliswaar op meer dan 90 dagPU van het be
lastingjaar 1925/26 ter vervul ling van zijn ambt 
als lid van hun college m de gemeente Arnhem 
is aanwezig geweest, n.l. op 84 dagen tPr bij
woning der vergaderingen van het college van 
Geel. Staten en op l l dagen voor andere doel
einden, en op diPn grond de aanslar, mitsdien 
zou z~n gerecht-vaardigd ; dat eohtn de aan
slag als forens moet worden temet gedaan op 
grond van het bepaalde bij art. 244b ;ler Ge
meentewet ; dat toch hun college van meening 
blijft, dat naar aard en karakter het collei,e 
van Geel. Staten is een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam en het geenszins vereischt 
is. dat de wet zulks met name moet hebben 
verklaard ; dat nu hij, die ter bijwoning van de 
vergaderingen van een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap 
bekleedt, buiten de gemP.ente van zijn hoofd. 
verblijf vertoeft, deswege niet belastingplichtig 
is volgens art. 244a, eerste lid, der Gemeentewet; 
dat van het besluit van Geel. tat1m het ge
mPentebestuur van Arnhem bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat door geen wets
bepa ling aan Ged. Staten eener provincie het 
karakter van vertegenwoordigend lichaam is 
verleend; dat naq,r het vaste spraakgebruik 
,, vertegenwoordi~ende openbare lichamen" uit
sluitend de wetgende vergaderingen in Rijk, 
provincie en gemeente zijn ; dat het de lichamen 
zijn, die ingesteld zijn om het geheele volk of 
een territori11.al gedeelte daarvan te vertegen-



467 13- 14 JULI (S247-249) 1927 

woordigen bij het wetgevende werk ; dat van 
de Provinciale Staten dus zou kunnen worden 
gezegd, dat zij vormen een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam_ maar dat de aanslag was 
opgelegd wegens het aanwezig zijn in de ge
meente Arnhem, voor de waarneming van de 
functie van lid van het college van Ged. Staten 
en dit college niet als zoodanig kan worden be
schouwd; dat noch het feit da t Ged. Staten 
de provincie in rechten vertegenwoordigen 
(art . 155 provinciale wet) noch dit andere, rlat 
zij d e in d e a rtt. 143- 147 der Provinciale wet 
vermelde macht der Sta ten uitoefenen (art. 161 
dier wd) Ged. Staten stempelt t ot een vertegen
woordigend openbaar lichaam in den gebruike
lijken staatsrechtelijken zin ; dat het ten slotte 
verwijst naar hPt K oninklij k besluit van 11 Fe
bruari 1926, n°. 27, waarbij de forensenaan
slagen van leden van Ged. Stàten van OveriJS el 
werden gehandhaafd ; . 

0. dat blijkens de stukken H . de Liefde op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
1925/26 t e Arnhem aanwezig is geweest tot 
vervulling van de betrekking van lid van Ged. 
Staten van Gelderland en hij mitsdien uit hoofde 
van art. 244a, 3°. rler Gemeentewet in die ge
meente als forens belastingplichtig is ; 

dat Ged. Staten zi h w.i. w. beroepen op 
art . 2446 d ~r wet , waa,i a va n de belastingplich
tigheid worden uitgesloten zij , die t er bijwoning 
van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, 
w~.arvan zij het lidmaatschap bekleeden, buiten 
de gemeente van hun hoofdverblijf vertoeven, 
doch dat dit artikel op dit geval niet van toe
passing 1s, verm•ts aan Ged. Staten niet het 
karakter van vertegenwoordigend lichaam kan 
worden toegekend ; 

dat wel Provinciale Staten als vertegenwoor
o.iging van de ingezetenen der provincie zijn 
te beschouwen, doch dat ditzelfde niet geldt 
voor het college van Ged . Stat en, hetw€lk door 
de S~aten, zij het ook uit hun midden, wordt 
benoemd; 

dat Ged. Staten ook niet geacht kunnen 
worden de Provinciale Stat €n te vertegenwoor
digen, vermits de taak van heide colleges in het 
algemeen niet -iezelfde is, al oefenen krachtens 
art. 161 der Provincia le wet Ged. Staten een 
deel van de macM der Staten uit en al wordt 
de bij art . 127 van de S.a ten geëischte mede
werking tot uitvoering van wetten of algemeene 
maatregelen van bestuur krachtens art. 128, 
in het algemPen door Ged. , t aten vnleend; 

dat evenmin afdoet dat, naar luid van art . 
163 der wet, Ged . Staten wegens de dagelijksche 
leiding en uitvoering der zaken. voor zooveel 
de in de artt. 152-162 omschreven hande
lingen betreft, aan de Staten verantwoording 
schuldig zijn ; 

dat H. de Liefde mitsdien t erecht t e Arnhem 
als forens is aangeslagen en Ged. Staten t en 
onrechte dezen aanslag hebben vernietigd ; 

gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden beq]uit 
van Ged. Staten van Gelderland te verklaren, 
dat H . de Liefde t e Cu lemborg terecht in de ge
meente Arnhem over het belast ingjaar 1925126 
als forens is aangeslagen . 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
(W. v.G.) 

13 Juli 1927. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk b,•sluit van 4 April 1917 
(Rtaatsblad n°. 273), houdende bepalingen 
ter uitvoering van de Zegelwet 1917. 
s. 247_ 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van OnzeTI Mini~ter van 

Finan<'iën van den 8 Juli 1927, n°. 265, Indirecte 
Belastingen : 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
p a len : 
Art. 1. Ons besluit van 4 April 1917 (Staats

blad n°. 273), zooals hiat luidt na de wijzigingen 
daarin gebracht bij Onze besluiten van 11 April 
1918 (Staat.sblad n°. 237), van 10 Juli 1919 
(8taatshlad n°. 473), van 5 December Hl22 
(Staa!sblad n°. 662), van 26 Augustus 1926 
(Staatsblad n°. 315), van 29 November 1926 
(Staatsblad n°. 388) en van Hl F ebruari 1927 
(Staatsblad n°. 32), wordt als volgt gewijzigd : 

a Het tweede l id van artikel 4 en het tweede 
lid van a rtikel 5 komen t e luid en : 

De kleur is rood voor de zegels van tien cent, 
~eel voor de zcgPls van vijftien cent tot en met 
eén gnlden, paars voor de zegels van hooger 
dan één gulden, doch niet hooger dan tien 
gulden en groen voor de zegels van hooger dan 
tien gulden . 

b. H et eerste lid van artikel 9 komt te luirlen : 
Voor stukken, aan evenredig zegelrecht on

derworpen, wordPn vanwege het Rijk uitge
geven : papier van het in artikel 3 vermelde 
groot formaat, voorzien van een stempel van 
vijft ig cent, papier van het in artikel 3 ver
melde klein formaat, voorzien van een stempel 
van ti"n cent, en plakzegels tot bedragen van 
t enminste tien cent en t eo hoogste vijf honderd 
gulden. 

c. In het tweede lid van artikel 9 worder, de 
woord en "twintig gulden" vervangen door 
,,vj_jftig cent". 

2. De volgens de vroegere bepalingen aange
maakte zegels blijven geldig. 

Onze Minister van Financii'n i~ belast m et 
d e uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 27 Juli 1927.) 

14 J uli 1927. BESLUTT tot schorsing van een 
besluit van den R aad der gemeente Am
sterdam, d.d. 16 Juni j.1., tot vaststelling 
van een hu urverordening voor die gemeente. 
s. 248. 

Ge.schorst tot 1 October 1927. 

14 J·uzi 1927. BEQLUJT tot nadere verlenging 
van den termijn, genoemd in artikel IX, 
tweede lid, der wet van 30 Juli 1926 
(Btaatsblad n°. 250) t.ot wijziging van de 
wet van 23 April 1880 (St11.atsblad n°. 67) 
betreffende de or,enbare middelen van 
Yervoer met uitzondering der spoorweg
diensten. S. 249. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Ür>zen Minister van 

WR.terstaat van 11 Juli 1927, La. C, Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen ; 
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Clelet. op het bij de Wet Openbare Vervoer
middelen gevo-igde artikel IX, derde lid, der 
wet van 30 Juli 1926 (8taatsblad no. 250), en 
op het Koninklijk besluit van 15 Januari 1927 
(Staat.sblad n°. 8): 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den termijn van zes maanden, bedoeld in 

het tweede lid van genoP.md artikel IX, welke 
bti Koninklijk besluit van 15 ,Januari 1927 
(8taat,blaá n°. 8) met vijf maanden is ver lengd, 
ten aanziev van de in genoemd tweede lid 
bedoelde autobusdiensten, omtrent "'elker 
aanvragen om vergunning Gedeputeerde Sta
ten nog niet hebben beslist, dan wel e<>ne 
afwijzende beschikking hebben genomen, voor 
zoovrr dttRrtcgen beroep bij Ons is inges•eld 
en Onze beslissing nog niet is genomen, opnieuw 
met , ijf maftoden te verlengen 

Onze Minister var• WaterstaaL iq belast met 
de uit,voAring van dit bAsluit, hetwelk in het 
Staa.t.çblfld zal worden geplaatst;. 

liet Loo, den 14den J uli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister va1i Wafn,stalLt, H. , •. o. VEGTE. 
( U itgeg. 19 Juli 1927). 

14 Juli 1927, BESLUIT tot wijziging van artikel 
Il van het Koninklijk b slnü van den 
28sten D ecember 1923 (Staatsbl,id n°. 560) 
b etrekkelijk de regeling van de toekenning 
van wachtgelrl Mn Burgerlijke Rijks
ambt0nM1·n. S. 250. 

WIJ WILHELMTN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Miniqter van 

Finanl'iën van 10 M.li 1927, Afdeeling P en
siocmen en Eeredicnsten, n°. 119; 

Dl'n Raad van Stftte gehoord (advies van 
28 Juni 1927, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 8 Juli 1927, Afdel'ling 
P en•io0nen en E ererlicnsten, n°, 137 ; 

H ~bben goedgevonden en verstaan te 
b 0 palen: 
M~t ingang van 29 J anuari 1924: 

Eenig artikel,. 
In artikel II van Ons b a•luit van den 28sten 

December 1923 (Staatsblad n°. 560) vervallen 
de woorden : ,,met rli en verstande, <lat het 
wachtgeld slechts wordt tocgckenrl voor zoo
veel het b dmg van het wachtgeld. het bedrag 
van het verleend pensioen te boven gaat". 

Onze Mini,ters zijn, ieder voor zooveel hem 
b etreft, b elast m et de uit.voering van dit be
sluit, hetwelk in het Staats/1/,ad zftl worden ge
plaatst en Wftarvan afschrift zal worden ge
zonrl en ftan den R 'tad van Stftt0. 

.H et Loo, den 14den Jnli 1927. 
WlLHELMIN A. 

De :Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 28 Juli 1927.) 

15 Juli 1927, RONDSCHRIJVEN van den Minis
ter van Waterstaat aan Burgemeester en 
Wethouders van alle Gemeenten, betref
fende: oplaten van kabelballons en kabel
vliegers. (Vervolg op schrijven van 12 Mei 
1924, n° , 344, Afdeeli.ng Waterstaat A. 

In aansluit,ing aan de dezerzijdsche aao den 
kant aangehaalde aanschrijving, moge ik Uw 

College doen weten, dat het wenscheliJk is, het 
merken der kabels van kabelballons en kabel
vliegers voortaan t e doen geschieden in over
eenstemming met de wijze, a ls. in de landen, 
welke bij de Internationale Lu, h tvaartconventie 
van 1919 zijn aanges loten, wordt toegepast . 

In verband daarmede, dienen de laatcte vijf 
alinea's van de vorenbedoelde aanschrijving te 
worden gelezen a!s volgt : 

"Ik teeken hierbij nog aao, dat het in elk 
geval ten behoeve van de veiligheid van het 
!uchtverkeer gewenscht is om bij het verleeii.en 
van eene vergunning als vorenbeàoeld a ls voor• 
waP,rde t e stellen, dat de ballon of de vlieger, 
alsmede de kabel, waaraan deze bevestigd is, 
worden gemerkt als hieronder na.der is om
s~hrev<>n, Bij r/.u.isternia: Do kabelballon of de 
kabelvlieger moet voorzien zijn var> drie, op een 
afstand van niet minder dan 4 M, en van niet 
meer dan 6 M. loodrecht boven elkaar geplafttste 
lichten, waarvan het bovenste licht moet, zijn 
aangebracht op een afstand van niet minder 
dan 5 M. en van niet meer dan 10 M. van den 
onderkant van de gondel of, indien geen gondel 
aanwezig is, vftn den onderkont van den ballon 
of van den vlieger. Het bovenste en het onderste 
vftn deze lichten moeten rood, het middelste 
wit zijn. Zij moeten voor zoover mogelijk zicht
baar zijn uit alle richtin.gen tot op een afstand 
van ten minste 3 K . 111. 

Bovendien moeten aan den kabel, waaraan 
de ballon of de vlieger bevestigd is, op afstanden 
van 300 ~•1., te rekenen van de in de voorgaande 
alinea bedoelde groep van drie lichten af, zijn 
aangflbracht groepen van drie lichten, overeen
komstig die, welke in de genoemde alinea zijn 
omschreven. Ten ein:le de plaats kenbaar te 
maken van de inrichtnig op den grond, aan 
welke de kabel is bevestigd, moet die inrichting 
voorzien zijn van een overeen kon stigfl groep 
van drie lichten . 

Orerdag : De hiervoren b doelde kabel moet 
worden gemerkt door middel van windzakken 
of wakers op onderlingen afstand van niet meer 
dan 100 M., rle bovenste op niet meer dan 100 M . 
van den onderkant van de gondel of indien 
geen gondel aanwezig is, van den onderkant 
van den ballon of van den vlieger af. De wind
zakken of wakers behooren te zijn ter lengte 
van ten minste 2 M., ten minste 0.2 M. in door
snede en voorzien van afwisselend witte en 
r oode dwarse banen van 0.5 111. breedte." 

(B.) 

15 Juli 1927. RONDSCHRIVEN van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan H eeren Burgemeesters der onder
scheidene gemeenten, betreffende Wegen
belastingwet , 

lk heb de eer.te Uwer kennis te brengen dat 
mijn ambtgenoot van financiën van den Mi
nist er van Buitevlandsl'he Zaken bericht heeft 
ontvanaen. dat eenige diplomatieke vertegen
woordigers van vreemde mogendheden, die 
voor de door hen gehouden motorrijtuigen aan
spraak kunnen maken op de b\J arvikfl 6. eerste 
lid, letter a der Wegenbelastingwet vE>rleende 
vrijstelling van belasoing, op grond van hunne 
e'<t~rritoria!iteit bezwaar hebben gemaakt t egen 
de vervulling van de krachtens genoemde wet 
gevorderde formaliteiter,. Sommigen van hen, 
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hoezeer bereid voor één keer de bepalingen der 
wet op t e volgen, hebben daarbij te kennen 
gegeven, dat, in verband met de hun wegens 
hunne positie t oekomende vrijstelling, de vol
doening aan de ingewikkelde formaliteiten be
zwaarlijk van hen ka n worden verlangd. 

De Minister van Finan riën is van meening, 
dat met deze bezwaren rekening zal moeten 
worden gehouden en kan daarom goedvinden, 
dat o. m. de ambtenaren der gemeentepolitie 
voortaan ongemoeid laten houders van motor
rijtuigen. die in plaats van een geldige belas
tingkaart, vertoonen hetzij een door den :Mi
nister van Buitenla ndsche Zaken voor dit doel 
afgegeven bewijs op geel karton, hetzij een 
d iplomatiek paspoort, dan wel een ander geldig 
bewiis waaruit het recht op de vrijstelling van 
artikel 6, eerste lid, letter a, der wet, voldoende 
b lijkt. 

De vorenledoelde bewijzen op geel karton zijn 
aan de bovenzijde voorzien van het Neder
landsche wapen en zijn verder bedrukt als volgt : 

DE MrNISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN: 
verklaart hiermede dat . . . . . . . . . . 
behoort tot de groep van personen bedo.Jd in 
artikel 6. sub a, van de Wegenbelastingwet 
(Staatsblad 192/i, n°. 464) en uit dien hoofde 
in aanmerkin~ kont voor afgifte van eene koste
looze belastin!fakaart. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Voor den Minister 

De Secretaris-Generaal, 

's Gravenhage, 

de 
No. 

Deze bewijzen zullen ter voorkoming van 
misbruik door den Secretaris-Generaal of een 
alszoodanig fungeerend hoofdambtenaar worden 
geteekend ; zij worden doorloopend genum
merd, waardoor steeds zal kunnen wordeu nage
gaan, aan wien elk bewijs is afgegeven en bl\jven 
geldig tot dat zij door den Minister van Buiten
landsche Zaken worden ingetrokken. 

U gelieve den ambtenaren van politie in 
Uwe gemeente de noodige instructiën t e geven. 

(B.) 

18 J1tli 1927. BF.SLUIT, tot schorsinb van een 
besluit van den Raad der gemeente 
Leiden <l.d. 11 Juli 1927, no. !l, tot vl\St
~telling van een hunrverordening voor die 
gemeente. S. 251. 

Geschorst tot 1 October 1927. 

18 Juli 1927. BESLUIT, tot schorsing vaa een 
besluit van den R aad der gemeente 
Arnhem tot vaststelling van een huurver
ordening voor d ie gemeente. S. 252 . 

Geschorst tot 1 October 1927. 

18 Juli 1927. BESLUIT, tot schorsing van een 
besluit van dea R aad der gemeente 
Zaandam dd. 28 Juni 1927 tot vaststelling 
van een huurverordening voor die ge
meente. S. 253. 

Geschorst tot 1 October 1927. 

19 Juli 1927. BESLUIT, tot nadere wijziging 
vaa het Koninklij k Besluit van 11 Maart 
1914 (Staatsbladn°. 148) tot regeling van het 
examen als apotbekers-adsistent. S. 254. 

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

Onderw~js, Kunst en en Wetenschappen van 
28 Mei 1927, no. 1886, afdeeling Hooger-Onder
wij s ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1927, n°. 10) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Juli 1927, n°. 2778, 
afdeeling Hooger-Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het zesde lid van het eenig artikel van Ons 

besluit van 11 Maart Hll4 (Biaatsblad n°. HS), 
aangevuld bij Ons besluit van 22 Maart 1917 
(Staatsblad n°. 247), wordt gelezen als volgt : 

"Van het examen in de vakken a--h zijn 
vrijgesteld zij, die een bewijs overleggen, dat 
zij met vrucht hebben doorloopen, hetzij eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs, als 
bedoeld in artikel 3, vierde lid, der Lager
onderwij wet 1920, of eene school voor meer 
uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in 
artikel J 93, tweede en derde lid, dier wet, 
hetzij ten minste drie klassen van eene Hoogere 
Burgerschool of een Gymnasium" . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's- Gravenhage, den 19den Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 3 Augustus 1927). 

19 Juli 1927. RONDSCHRIJVEN var, den Minis
ter van Buitenlandsche Zaken aan de 
Heeren Commissarissen der Koningin, be
treffende kosten van paspoorten. 

Met verwijzing naar mijne circulaire dd. 
23 Juni jl., Afd. Juridisch zaken, n°. 19395, 
nopens de nieuwe wettelijke bepalingen inzake 
de kosten van buitenlandsche paspoorten, heb 
ik de eer U het navolgende t e berichten. 

Onder de oude wettelijke bepalingen kwam 
het herhaaldelijk voor, dat een Nederlander, 
die een geldig paspoort op zijn naam bezat, 
verzocht daarop ook zijne echtgenoote en (of) 
Ininderjarige kinderen te vermelden, t en einde 
aldus met hen gezamenlijk op één paspoort 
te kunnen reizen. Ofschoon dit "bijschrijven" 
van gezinsleden op het pa~poort van het ge
zinshoofd r.iet op de wet steunde, werd daar
t egen geen bezwaar gemaakt, indien slechts 
aanvrager door middel van "bijzegelen" het 
voor een meerpersoonspaspoort verschuldigde 
hoogere zegelrecht voldeed. 

Door de jongste wijziging der Zegelwet 1917 
wordt daarin niet meer gesproken van paspoor
ten voor één of voor meer personen. De kosten 
der buitenlandsche paspoorten zijn bij die wijzi
ging zoozeer verlaagd, dat voor de hiervoren 
Vbrmelde vrijgevige practijk geen voldoend 
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aanleiding meer bestaat, aangezien toch zij, 
~ie verzuimden aanstonds een gemeenschappe
hJk pa~poort voor alle daarvoor in aanmerking 
komende personen van hun gezin aan te schaffen, 
doch eerst later besluiten ook hunne vrouw en 
kinderen beneden 15 jaar van zoodanig reis
pa];>ier te voorzien, dit van rjjkswege tegen den 
prus van slechts f 1 voor a llen gezamenlijk kun
nen verkrijgen. 

Ik verzoek U mitsdien be.leefdelijk voortaan 
geen gevolg meer te geven aan verzoeken tot 
bijschrijving als hiervoren bedoeld. 

In gevallen, waarin het uitsluiten-1 zeer jeuu
dige kinderen betreft, aan wie bezwaarlijk een 
afzonderlijk paspoort zou kunnen afgegeven 
worden~ zal het gezinshoofd zich van een nieu,v 
gemeenschappelijk paspoort voor zich en zijn 
(hare) kinderen moeten voorzien, tegen in
levering van het alleen op zijn /haar) naam 
luidende nog geldige paspoort. ' 

Ik verzoek U beleefdelijk de burgemeesters 
in Uwe Provincie overeenkomstig het voren-
staande in te lichten. (B.) 

20 Juli 1927. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen nopens voldoening der vastge
stelde taxe, jnra en zegelgelden ter zake 
van verleende adelsgunsten. S. 255. 

Wr.T WILHELMINA, ENZ.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is het 

Koninklijk besluit van den 18den October 
1868, Staatsblad n°. 142, buiten werking te 
stellen en door andere bepalingen te vervangen; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Financiën van 2G April 1927, 
E erste Afdeeling A., n°. llOl G. (A. 17); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1927, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 4 Juli 1927, E er te Afdeeling 
A, n°. 1844 G (A 17); 

Gelet op artikel 65 der Grondwet; 
Mede gelet op artikel 43 juncto artikel 4 1, 

vijfde lid, onder 3°, der Zegelwet 1917; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met intrekking van het Koninklijk besluit 
van den 18den October 1868, Staatsblad 
n°. 142, het navolgende te bepalen : 

Art. 1. Om genot te hebben van door Ons 
verleende adelsgunsten, zijn de belanghebben
den verplicht een afschrift te lichten van het 
desbetreffend Koninklijk besluit, tegen voldoe
ning der vastgestelde taxe, jura en zegelgelden. 

De door Ons verleende adel gunsten verval
len van rechtswege, na verloop van één jaar 
sedert de dagteekening van het desbetreffend 
besluit, bij verzuim van het lichten binnen dit 
tijdv&.k van een afschrift. 

2. Zoolang de lichting van een afschrift van 
het Koninklijk besluit, in het vorige artikel 
bedoeld, niet heeft plaats gehad, wordt Ons 
besluit, houdende verleening van adelsgunsten , 
niet openbaar gemaakt, en wordt daarvan geen 
afschrift, noch eenjg diploma of eenige verkla
ring deswege aan de belanghebbenden afgege
ven. 

Onze l\Iinisters van Justitie ea van Financiën 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblrul zal worden geplaatst en waarvan 

afächrift zal worder gezonden aan den R aad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1927. 
WILHELM! A. 

De llfinister van Justitie, J. DoNNER. 
De lJfinister ·van Financiën, DE GEER. 

(Uitg,g . 1 Aug. 1927.) 

21 J'Uli 1927. WET, houdende bepalingen om
trent het vervoer en de nederlage van sui
ker op het terrein van toezicht aan de 
landziJde, omschreven in artikel 177 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatshlad n°. 38.) S. 256. 

W1.1 WILHELJ\fINA, ,N, ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenscbelij k is ter bestrijding van frau
dul euzen invoer van suiker, maatregelen te 
pemen omtrent het vervoe:r en de neclerlage van 
suiker op het terrein van toezi ~bt aan de land
zijde, omschreven in a rtikel l 77 der A lgemeene 
Wet van 2fî August,u. 1822 (Staatsblart P 0 . 38) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tweede paragra-af van artikel 87 

der Suikerwet J 924 ( Staatsblad n °. 425) wordt 
gelezen als volgt : 

Op de door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur aan te wijzen gedeelten van voormeld 
terrein van toezicht aan de landzijde, mag 
echter, in afwijking in zoover van de vorige 
paragraaf van dit artikel, suiker of wel suiker 
van een aangegeven soort niet, of niet boven 
een bij dien maatregel te bepa lPn hoeveelheid, 
worden vervoerd, zonder gedekt te zijn door 
een geleibitjet of ander geldig doJument. Wij 
J-ehouden Ons voor, de bepalingen van zulk 
een maatregel van bestuur anders te doen 
luiden voor personen beneden den leeftijd van 
Ul ja~er> 0fl.n voor andern pP.rsonen, of w~l die 
bepalingen uitsluitend op eeratbedoelde perso
nen van toepassing te doen zijn. 

In de krachtens het vorig lid aangewezen ge
deelten van het terrein van toezicht, bedraagt 
de hoeveelheid kandij, welke zonder document 
bij particulieren voorhanden mag zijn. tPn 
hoogste een half kilogram per ziel of lid de8 
buisgezins. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag volgende op dien van hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2l•tPn Juli 

1927. 
W ILHELMINA. 

De llfinister van Financiën, DE GEER. 
(Citger. 27 J iili 1927.) 

21 J uli 1927. WET tot wijziging der Successie
wet. S. 257 . 

B-ijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927, nos. 306, 
1-6. 

Hand. id. 1926/1927, bladz. 2116. 
Hand. 10 Kamer 1926/1927, bladz. 876- 877, 

896-897, 919. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nood.zakelijk is gebleken enkele be
palingen, welirn de heffing van de rechten van 
successie en van schenking b etreffen aan te 
vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. I. In de Successiewet worden de volgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht : 

§ 1. In artikel 50, onder lett e r a, lid 3, ver
vallen de woorden en komma : ,,of het andere 
middel," en de woorden en kommapunt "beroep 
op den beslissenden eed a ls b ewijsmiddel wordt 
niet toegelaten ; ". 

§ 2. Aan artikel 73 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

Bij de vaststelling van het bedrag, waarover 
de rechten van successie e n van schenking wor
den b erekend, wordt geen r ekening gehouden 
m et eenige door den erflater of den schenker 
gemaakte bepaling aangaande het dragen van 
die rechten. 

§ 3. A,.,n artikel 79, 12°, wordt in de regels 
1, 4 en 5 toegevoegd na "sub. J0o": of ll0 , en 
in artikel 96a, eerste lid, derden zin, wordt 
"artikel 80. 11 °" vervangen door : artikel 
80, 120. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Zij is, ten aanzien van de§§ 1 en 2 van artikel 
I, toepasselijk voor de beoordeeling van en de 
rechtsberekening op elke memorie van aangifte, 
op of na dien dag ingediend of in t e dienein. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2lsten 

Juli 1927. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Finanûën, DE GEER. 
(Uitgeg. 1 Aug. 1927.) 

21 Juli 1927. WET tot wijziging der Zegelwet 
1917 en der W et van 3 April 1922 (Staats
blad n°. 166) tot herziening van de t arieven 
voor verrichtingen aan de bewaringen van 
de hypotheken, het kadast er en de scheeps
bewijzen. S. 258. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1926/1927, n°. 256, 1-5. 
Hand. id. 1926/1927, bladz. 1968. 
Hand. J-p Kamer 19'l6/1927, bladz. 832, 848 

849, 919. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de berekening van de 
rechten, verschuldigd bij in- en overschr:\jv'.ng 
van stukken aan de bewaringen van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen, te 
vereenvoudigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. In de Zegelwet 1917 worden de na

volgende ve randeringen aangebracht : 
a. In artikel 23 vervalt hetgeen onder 5°. is 

vermeld. 
b. Artikel 23, 6°., wordt gelezen : 
de staten van hypothecaire inschrijvingen, 

afschriften van en uittreksels uit de registers 
van in- en overschrijving, verklaringen da t in
schrijvingen zijn doorgehaald, getui~schriften 
van onbezwaardheid en andere verkla ringen 
door de bewaarders van de hypotheken , het 
kadaster en de scheepsbewijzen a fgegeven 
anders dan in 's Rijks belang. 

c. In artikel 23, eerste lid, letter a, vervalt 
de vermelding "5o.". 

Art. II. In artikel 2 van de wet van den 
3den April 1922 (Staatsblad n°. 166) worden 
de navolgende veranderingen aangebracht : 

a. In § l , eerste JU, worden de woord en 
,,drie cent" vervangen door : vier cent. 

b. In ~ 1, tweede lid, worden de woorden 
"één gulden vijftig cent" vervangan door: twee 
gulden en de woorden "drie gulden" vervangen 
door : vier gulden. 

c. Aan § IV wordt een derde lid toege
voegd, luiden'.l.e : 

De in het eerste en tweede lid van deze 
puagraaf bedoelde re 1hten wo"den naar boven 
afge• ond tot op t ien cent of een veelvoud 
daarvan. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 2lsten 

Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën. DE G1mR. 
(Uitgeg. l Aug. 1927.) 

21 Juli l 927. WET, houdende re~oling v<in 
het beheer van 's Riiks financiën. S. 259. 

Bijl . 2• · Kamer 1926/1927 n°. 225, 1-9. 
Hand. id. 1926/1927. bladz. 2160, 2164-2168. 
Hand. l • Karner 1926/1927, bladz. 847, 848, 

887-890, 919. 
WIJ WILHELMINA, EN>, ... doen te weten: 
Alzoo W~j in overweging genomen hebben, 

dat het wenscheliik is, tor 11itvo0 rnw "'-'1 de 
artikelen 127 en 180 van de Grondwet, bepal n
gen vast te stellen voor de regeling van n~u be
heer van 's R ijks financiën ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 
VAN DE RIJKSllEGROOTING. 

§ I. I nrichting der Rij/c.•begrooting. 

Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder de be
grooting: 

a. de wetten, waarbij de begrootingen van 
de uitgaven des Rijks worden. vastgesteld; 

b. de wet, waarbij de middelen tot dekking 
van de uitgaven des Rijks worden aangewezen ; 

beide met uitzondering van die, vallende 
onder Hoofdstuk VI dezer wet. 

2. Waar in deze wet wordt gesproken over 
"de begrooting van uitgaven" worden bedoeld 
de in het eerste lid genoemde wetten tot vast
stellin~ van de begrootingen van de uitgaven 
des R1jks. 

2. l. De begrooting van uitgaven wordt 
verdeeld in hoofdstukken. 

2. De hoofdstukken worden voor zooveel 
noodig gesplitst in t wee titels, en wel : 

Titel A : Gewone dief\St ; 
Titel B : Kapitaaldienst. 
3. De titels A van de verschillende hoofd

stukken vormen t e zamen de begrooting van 
uitgaven vau den gewonen d ienst en de titels 
B vormen te zamen de begrooting van uitga
ven van den kapitaaldienst. 

3. De hoofdstukken van de begrooting van 
uitgaven worden, wat iedcren titel betreft zoo 
noodig onderverdeeld in afdeelingen , de af
cleelingen in onclerafdeelingen, de onderafdee
lingen in paragrafen, de paragrafen in artikelen . 

4. I. .D e uitgaven zullen zooveel mogelijk 
zoodaniis worden gegroepeercl, dat alle artikelen, 
een zelfde organisatie-eenheid betreffende, te 
zamen een afdeeling, onderafdeeling of para
graaf vormen. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde, worden zoowel de uitgaven wegens 
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bezoldigin6ep en verdere ko ten van elk Depar
tement van Algemeen Bestuur, als de uitga
ven, wegen uitkeeringen, welke het Rijk ver
schuldigd is aan het Algemeen Burgerlijk P en 
s10enfonds, ingevolge de artikelen 157, eerste 
lid, en 166. tweede lid , der Peosioenwet 1022, 
in een afdeeling van het betrokken hoofdstuk 
verecnigd. 

5. l. De artikelen der hoofdstukken vaa 
de begrooting va n uitgaven worden zoodanig 
omschreven, dat het geheel een overzichtelijk 
beeld geeft van het te voeren beheer. 

2. Bij elk ontwerp van een hoofdstuk àer 
begrooting van uitgaven wordt als bijlage der 
Memorie van Toelicbt.ing overgelegd een uitge
werkte en toelichteade sta.at, bevattende voor 
zooveel noodig een nadere splitsing en specifica 
tie van de artikelen. 

6. l. De rente en de aflossing van de Natio
nale schuld wordt gel:racht ten laste van een 
afzonderlijk hoofdstuk der begrooting van uit
gaven, staande onder het l,eheer van Onzen 
Minister van Financiën. 

2. Wegens rente en aflossing voor na d e in
voering dezer wet aangegane geldleeningen 
worden van het hoofdstuk, bedoeld in het 
eerste lid van dit a rtikel, naar de andere hoofd
stukken der begroot ing van uitgaven overge
bracht de bedragen, welke naar verhouding van 
het aandeel van elk dezer hoofdstukken in 
het bedrag der gelc!Jeeningen, overeenkomstig 
door Ons nader vast te stellen regelen, ten laste 
van die hoofdstukken behooren t e komen. 

7. l. In de begrooting van uitgaven wordt 
opgenomen een hoofdstuk voor onvoorziene 
uitgaven, hetwelk staat onder beheer van On
zen Minister van Financiën. 

2. In elk hoofdstuk der begroot ing van uit
gaven wordt een artikel voor onvoorziene uit
gaven opgenomen. 

3. In de daarvoor in aanmerking komende 
hoofdstukken der bcgrooting van uitgaven 
wordt telken jare een a rtikel opgenomen, ten 
laste waarvan de verevening kan plaats hebben 
van vorderingen, welke niet verevend waren 
op het tijdstip der afsluiting van den dien,st, 
waartoe zij behoorden , doch waarvoor op dat 
tijdstip alsnog de noodige gelden beschikbaar 
waren op de begrootingsartikelen, ten laste 
waarvan zij, bij tijdige voldoeninl!ofverevening, 
gebrach t hadden "moeten worden . 

8. 1. De middelenwet wordt, gesplitst in 
twee titels, en wel : 

Tite l A : Gewone dienst; 
Ti tel B : Kapitaairlienst. 
2. Zij wordt voorts zoodanig inger icht, dat 

haar onderdeelen zooveel mogelijk overeenko
men met <le hoofdstukken, de afdeeliaoen, de 
onderafdeeling-en en de paragrafen der begroo
ting van uitgaven. 

3. Bij het ontwerp der middelenwet wordt, 
als bijlage der Memorie van Toelichting, over
gelegd een ramingsstaat, bevattende ten aan
zien van elk middel een raming van het daarop 
te ontva ngen bedrag. 

9. Het saldo van de rekening, bedoeld in 
artikel 86, tweede lid, wordt, onderscheiden in 
gewonen en kapitaaldienst. opgenomen in 
den algemeenen verzamelstaat, bedoeld in 
artikel 11, vijfde lid, onder b, behoorende bij 
de begrooting van het jaar, volgende op het 
jaar, waarin de rekening is opgemaakt. 

, 10. De inrichting der begrooting geschie?t 
overigens met inachtneming van de voorschnf
ten door Onzen l\finister va n Financiën t e 
stellen . 

§ 2. Van de vast8telling de.r Rijlrsbegrooting en 
van de uitvoering der begrootingswe:tten. 

11. 1. H et ontwerp der begrooting wordt 
Ons jaarlijks t er indiening bij de Tweede K amer 
aangeboden door Onzea Minister van Finan -
0iën. 

2. On ze Minister van Financiën ontvangt 
daa rtoe jaarlijks van iederen Minister de wets
ontwerpen tot vaststelling van die hoofdstuk
ken der begroot ing van uitgaven, waarover 
deze het beheer voert. 

3. On ze Minister van Financiën maakt be-
zwaar de in het tweede lid bedoelde wetsont
werpen in het ont werp der begrooting op t e 
nemen , indien en voor zoover het toestaan 
van de gelden, welke worden aangevraagd, 
D"et het oog op den toestand van 's Rijks finan 
.-:iën hem niet toelaatbaar voorkomt. 

4. Onze Minister van Finaneiën bepaalt, 
welke uit.gaven in titel B van de ontworpen 
hoofdstukken der begrooting van mtgaven 
mogen worden opgenomen en welke middelen 
tot dekking daarvoc r worden aangewezen. 

5. Aan het ontwerp der begrooting worden 
d oor On zen Minhtrr van FinaPciën toegevoegd : 

a. een nota betreffende den toe$tand van 
's Rijks fina nciër. ; 

b. een a lgem eene verzamelstaat, gescheiden 
in gewonen en kapit aaldienst, en bevat terae 
de totalen van alle hoofdstukken der begrooting 
van uitgaven en het totaal van den raming~
staat , bedoeld in artikel 8, derde lid. 

12. L Onze Minister van Fina nciën is 
belast met het toezicht op de uit~aven ten laste 
van 's Rijks kas, ook voor zoover de n oodige 
gelden daarvoor op de begroot ing zijn toe!5e
staan. 

2. Elke uitgaaf wordt aangewezen op een 
artikel rler begrooting. 

13. l. Aan Onzen met de uit,Jering belas
ten Minister wordt dP. bevoegdheid toegekend 
om de bij de begrootingswet aangewezen a1·t.i
kelen van u itg:wen van een hoofèlstuk uit het 
artikel voor onvoorziene uitgaven door over
schrij ving aan te vu llen. 

2. Aan de Algemeene R ekenkamer en aan 
Onzen Minister van Financiën wordt van deze 
overschrijvingen mededeeling gedaan. 

14. l. Over de geldsommen bj een begroo-
. tiagswet toegestaan wordt, behoudens het be

paalde in artil,el 36, beschikt, door Onzen 
Minister, die over het betrokken hoofdstuk het 
b eh ee r vot'rt. 

2. Bes3!,ikJ.ing over geldsommen , toege
staan voor onvoorziene en voor geheime uit
gaven, geschiedt slechts krachtens een telkens 
door Ons te nemen besluit , waarvan afachrift 
wordt gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

15. 1. Wa nneer eenig hoofdstuk der begroo
t in,g van uitgaven niet- vóór rlen l en J an uari 
vap het dienstjaar, waarvoor het moet strnk 
ken, biJ de wiit is vastgest eld, is Onze Minister 
aan wien over het betrokken h c,0fdstuk het 
beheer is opgedragen, om den dienst gaan<le 
t e houden bevoegd, te beschikken ever ten 
hoogste vier twaalfde gP-rlcelten van de bedragen, 
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wf'lke in de ve chillende artikelen mu uitga
ven der laatstelijk bij cle wet vastge telde be
grooting ,oor een geheel jaar zijn toege
staan. 

2. Indien de eischen van den dienst zulks 
onvermijdelijk maken, zal, bij uitzondering 
bij bepaalde posten en onder mededceling aan 
cle Algcmeene "R~kcnkamer en aan de Staten
Generaa.l, door rl< n bat rokken Minister met mede
werking van den Minister van Financiën, van 
het bepaa.lde in het voorgaa.nde lid kunnen 
worden afgeweken. 

HOOFDSTUK IT. 
VAN HET lHENST-fAAH. 

§ 1. A lgemeene hepa/ingen. 

16_- 1. Het dienstjaar is het kalenderjaar. 
2. Elke dienst wordt afgesloten op 31 De

cember van het onmiddellijk op het dien~tjaar 
volgende jaar. 

§ 2. Van de ontrang.,ten . 

17. Tot den dienst van een jaar behooren, 
behoudens het bepaalde in de artikelen 1 , 19 
en 20, de belastingen en andere inkomsten ge
dnrnnde het dienst jaar ontva.ngen. 

18. De volgende middelen behooren, mits 
ontv1mgen ,óór of op 31 :Cecember van het 
onmiddellijk op het dienstjaar volgend jaar, 
tot den dienst van het jaar, waarin zij opvorder
baar zijn geworden : 

I. ontvangsten wegen huren, pachten, erf
pachten, grondrechten, rechten van opstal, 
bijdragen, vergoedingen en andere periodieke 
ontvangsten ; 

II. ontvan1, 0 ten wegens aflossing of terug
betaling en rente van uit 's Rijks kas verstrekte 
voorschotten ; 

en de volgende onder gelijk voorbehoud, t.ot 
dPn dienst van het jaar, waarop z(j door de 
raming in do middelenwet betrekking hebben : 

l. ontvangsten, welke voortvloeien uit ver
rekeningen of st.ortingen, die rechtstreeks ver
band hm,dcn met uitgaven ten laste van de 
be11,rooting ; 

Il. ontvangsten wegens verhaal van bijdra
gen van ambtenai-en voor eigf'n- en weduwen
en wcezenp nsioen ; 

IIJ.. ontvangsten wegens uitkeering door 
takken van dienst, bedoeld in a.rtikel 88, van 
winsten, van aflossing en rente van verstrekte 
kapital n en van prcmiën voor brandverzeke
ring. 

19. Ontvangsten ingevolge een wet tot het, 
aangaan van een geldleening worden gebracht 
ten bate van het dienstjaar of de dienstja11en 
bij die wet bepaald. 

20. l. Voor de directe belastingen wordt het 
kohierbedrag a ls ontvangst vemntwoorrl. Valt 
het belastingjaar niet samen met het dienstjaar, 
dan wordt het hedrag der kohieren naar even
redigheid ovn de twee dienstjaren verdeeld. 

2. De verminderingen, ontheff1ngcn en onin
bare posten wegens de in het voorgaande lid 
bedoelde hela (ingen worden, onverschillig welk 
belastingjaar zij betreffen, met inbegrip van 
alle opcenten in mindering gebracht van de 
ontvangsten ovc, het jaar, waarin de terugbeta
ling of verrekening heeft plaats gehad. Het 
aandeel van het Leeningfonds 1914, de provin
ciën en de gemeenten in de voormelde kwade 

posten wordt onder de H.ijksontvangsten ver
antwoord in het jaar, waarin het wordt terug
betaald of verrekend. 

§ 3. Van de uitgaven. 
21. Tot den dienst van een jaar behooren 

do rechten, gedurende het dienstj i~ar door de 
schuldeischers van het Rijk verkregen. 

22. Ten laste van een dienstjaar kunnen 
betalingen worden gedaan tot en met den 3lsten 
D ecember van het volgend jo.o.r. 

23. 1. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 21 behooren : 

rente van de Nationale chuld, vervallende 
op 2 Januari, tot het voorafgaand dienstjaar; 

vergoedingen voor bijzondere diensten, loo
pende over meer dan één di nstjaar, tot het 
dienstjaar waarin zij worden uitgekeerd ; 

onverhaalbare kosten tot het dienstjaar, 
waarin de onverhaalbaarhcid i geconstateerd ; 

traktementen, soldijen en toelagen van het 
personeel op 's Rijks oorlogsschepen en bij de 
administrati"n van 's Rijks zeemacht, als be
doeld in artikel 39, derde lid, tot het dienst
jaar waarin de daarvoor strekkende wissels 
(ander handelspapier hieronder begrepen) bij 
het Departement van Marine zij n geaccepteerd 
of de betalingsstukken zijn opgemaakt ; 

uitgaven krachtens schriftelijke overeenkom
sten, zaken betreffende, die, vol'!ens verkla: 
ring van den daarbij betrokken Minister door 
bijzondere, in de vf'rklaring to vermelden, om
standigheden, niet konden worden op~eleverd 
in het dienstjaar, waarin de oplevering ver
wacht werd, niettemin tot dat dienstj=r, 
bijaldien de oplevering plaats vindt vóór 1 ,Juni 
van het volgend jaM: 

voorschotten. n.ls bedoeld in artikel 34, tot 
het dienstjaar, waarop bij het vast,~t"!Jen der 
begroeting met de uitgao,f is rekening gehou
den: 

subsidiën tot het jaar, waarover zij loopen; 
onafgedaa.n gebleven vorderingen, betreffende 

afgesloten dienstjaren, tot het dienstjaar. waar
in de opdracht tot betal ing i opgemaakt. 

2. Terugbetalingen van belastingen, als
mede terugbetalingen van andere middelen 
van inkomst, komen in mindering van de ge
lijksoortige ontvangsten van het jaar, waarin 
de terugbetaling beeft plaats gehad. 

24. 1. Bij de begrootingswet kunnen arti
kelen van uitgaaf worden aangewezen, welke. 
indien en voorzoover ten laste van het dienst
jaar geen vorderingen zjjn ontstaan tot het 
volle hedrag der op die artikelen geraamde 
sommen, voor het restant door Ons bij in het 
Staatsblad op te nemen besluit kunnen worden 
toegevoegd aan de begrooting van uitgaven 
van het volgende jaar, hetzij docr opneming 
van nieuwe, hetzij door vorhoogini:; va n reeds 
opgenomeo artikelen en alsdan van die begroo
tmg deel uitmaken op denze lfden voet. als de 
overige artikelen dier bcbrooting. terwijl de 
terzake overgebrachte bedragen op de voor het 
vorige jaar toegestane sommen worden in min
dering gebracht . 

2. Een besluit o,ls in het vorig lid bedoeld 
wordt niet genomen, dan met medewerking 
van Onzen Minister van Financii'n, indien de 
voordracht niet van dezen uitgaat. 

25. I edere betalirg, die plaats heeft krach
tet'S een opdracht, opgemaakt door het hoofd 
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,an het betrokken Departement van Algemeen 
BeRtuur, wordt geacht te zijn geschied ten dage, 
waarop de desbetreffende op<iracht is gedag
t eekcnd. 

HOOFDSTUK nr. 
V "N ]T}]T T'EHEER DER RIJ l<SG~TDMTDDEl F.N. 

§ 1. A lgemeene bepalingen. 
26. 1. Aan alle Departementen van Alge

meen Bestuur en aan alle daaraan onderge
schikte administratiën wordt de boekhouding 
ingericht en bijgehouden met inachtneming 
van de voorschriften clanromtrent door Onzen 
Minister van Financiën, na overleg met den 
betrokken Minister en de Algemeene R eken
kamer, gegeven. 

2. Ann de door Onzen Minister van Financi
ën aan te wijzen ambtenaren wordt te allen 
tijde inzage van deze boekhouding gegeven en 
worden alle daaromtrent gevmngde inlichtingen 
verstrekt. 

3. De in het tweede Jid bedoelde ambtenaren 
zijn bevoegd in alle bureelen van openbaren 
dienst en bij alle comptabelen opnemingen vnn 
kassen en voorraden te doen. 

§ 2. Van de ontnanqsten. 
27. 1. Voor zoover het t egendeel niet bij 

de wet bepaald is, worden alle ten behoeve van 
het Rijk gedane ontvangsten onder de middelen 
tot dekking der Rijksuitgaven verantwoord. 

2. Nochtans kan, indien het betaalde bedrag 
eener verevende uitgaaf nog vóór de af lui '.ing 
van den dienst geheel of gedeeltelijk wordt terug
ontvangen, het nldus terugontvangen bedrag 
worden aangewend tot vermindering van be
zwaar ten behoeve van het artikel der begroe
ting, waarop de betrokken uitgaaf is verevend. 

3. Hetzelfde kan geschieden met vergoe
dingen voor aan Rijkseigendommen toege
brachte schadè, voor zoover zij de herstellings
kosten niet te boven gaan. 

4. Ontvangsten wegens uitgifte of beleening 
van vlottende schuld zijn onder de bepalingen 
van het eerste lid niet begrepen . 

28. 1. Burgerrechtelijke, het Rijk toekomen
de vorderingen kunnen, op voordracht van den 
betrokken Minister en den Minister van Finan
ciën, door Ons bij gemot iveerd besluit, waarvan 
afschrift wordt gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer, geheel of gedeeltelijk worden 
kwijtgescholden, wanneer haar bedrag n iet 
hooger is dan f 5000. 

2. Vorderingen boven dat bedrag worden 
noen geheel noch gedeeltelijk kwijtgescholden 
dan uit kracht eener wet. 

29. l. Ten aanzien van den verkoop van 
onroerende zaken worden bij de wet regelen 
gest eld. 

2. Verkoop van roerende zaken, welke niet 
of niet meer voor den dienst benoodigd zijn, 
geschiedt in het openbaar, met inachtneming 
van de regelen, door Ons gesteld of nader t e 
stellen . 

3. E chter is afwijking van het in het vorig 
lid bepaalde toegestaan, indien deze in 's Rijks 
belang wenschelijk of noodig is. Zoodanige 
afwijking kan worden toegestaan door Ons, 
wanneer de vermoedelijke verkoopwaarde meer 
dan f 1000, en door den bet rokken Minister, 
wanneer de vermoedelijke verkoopwaarde niet 
meer dan f 1000 bedraagt-. Van de besluiten, 

waarbij afwijking is toegestaan en die de f?rOn
den moeten inhouden, waarop de afw1,1k mg 
berust, wordt afschrift gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

4. Bovendien kunnen ann aannemers en 
leveranciers, die de uitvoering van werken of 
leveringen ten behoeve van het R ij k op zich 
genomen hebben, goederen, welke verband 
houden met de 11it te voeren werken of leverin
gen, in eigendom worden afgestaan. In dat 
geval wordt, tenzij dè goederen behooren tot 
een tak van dienst waarvoor ingevolge artikel 
88 een afzonderlijk beheer is .ingesteld, een be
drag, met de waarde der afges tane goederen 
gelijkstaande, onder de middelei tot dekking 
der Rijksuitgaven verantwoord en gebracht ten 
laste van het begrootingsartikol, waarpit de 
betrokken werken of leveringen zijn bekostigd. 

5. Gelijke boeking ten laste va11 de uitga
ven en ten b.,te van de middelen geschiedt 
wegens het bedrag der boeten, d ie op vorderin
gen van aannemers co leveranciers zijn gekort, 
en voorts wegens vorderingen, die met pacht
penningen, huursommen of andere inkomsten 
worden verrekend , voor zoover zij geen onder
houd of instandhouding van daarbij betrokken 
roerende of onroerende goederen betreffen. 

30. 1. Op dadingen tor beëindiging van 
geschillen omtrent onroerende zaken blijft de 
wet van 22 December 1850 (Staatsb /,ad 11°. 99) 
van toepassing, met dien verstande, dat het in 
artikel 1 van die wet genoemde bedrag van 
,.f 3000" wordt gelezen a ls " f 5000" . 

2. Dadingen ter beëindiging van geschillen 
omtrent roerende zaken kunnen door Ons bij 
een aan de Algemeene R ekenkamer mede te 
deelen besluit getroffen worden, wanneer het 
voorwerp van ge chil geen hoogere geldswaarde 
beeft clan f 5000. Overt reft de geldswaarde d it 
bedrag, dan wordt goedkeuring bij de wet 
vereischt. 

§ 3. Van de uitgaven. 

31. 1. Voor zoover het tegendeel n iet bij 
de wet bepaald i , worden alle t en laste van het 
Rijk gedane uitgaven onder de Rijksuitgaven 
verantwoord. 

2. Uitgaven wegens aflossing van vlottende 
schuld zijn onder de bepalingen van het vorig 
lid niet begrepen. 

32. l. Overeenkomsten, waaru it uitgaven 
ten laste van het Rijk voortvloeien, worden 
gesloten door of namens den betrokken Minis
ter, met inachtneming van de volgende twee 
bepalingen. 

2. Indien het wen chelijk is wegens werken 
of leveringen overeenkomsten te sluiten voor 
langer dan een dienstjaar, kunnen deze over
eenkomsten slechts worden aangegaan voor 
een tijdperk van ten hoogst e vijf ja ren, ten_zij 
bij de wet een langere of een onbepaalde t1Jd 
is toegelaten. 

3. Wegens huren en pachten van meer dan 
f 100 per jaar mng, tenziJ bij de wet een langere 
of een onbepaalde tijd is toegelnten, voor niet 
langer dan tien jaren worden overeengekomen. 

33. 1. Alle niet in eigen beheer uit te voeren 
werken en alle leveringen . die een vermooqelijke 
uitgaaf van meer dan f 2500 ten gevolge hebben, 
worden in het openbanr aanbe teed. 

2. Nochtans kan door Ons bij gemotiveerd 
besluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan 
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de Algemeene R ekenkamer, afwijk ing van de
zen regel, zoowel voor verschillende gelijksoor
t ige gevallen, als voor elk bijzonder geval, 
worden t oegestaan . 

3. Overeen kom ten tot bed ragen van f 1000 
en meer worden schriftelijk aangegaan. 

4. Van alle krachten s openbare aanbesteding 
geda ne g unninl-(en en van a lle onderhands afge
sloten schriftelijke overeenkomsten wordt ten 
spoedigst e aan de Algemeenc R ekenkamer 
kennis gegeven. 

34. 1. Voorschotten 1Lan aannemers en lcve
ranr ier kunnen !echt~ worden gedaan tot en 
bedrag va n vier vijfde !(ecleeltc der waarde van 
hetgeen door hen bereids is opgeleverd , zonder 
d at daarop een clefinitievc betaling gevolgd is. 

2. Deze bepaling is echter niet van toepas
s ing op de voorui tbetalin g va n bij abonnement 
te leveren za ken of t e bewijzen diensten. Zij . 
geldt ook ni et, ind ien voor de voorschotten vc,J. 
doende zekerheid wordt gesteld. In bijzondere 
geva llen kan door Onzen Minister bij gemoti
veerd besluit, waarvan afschrift wordt gezon• 
den aan de Algemeene R ekenkamer , van de 
verplichting t ot zekerheidsst ellirg vrijstelling 
worden ve rleend. 

35. De vorder ingen t en last e van h'lt Rijk 
worden ingediend bij het betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuur of de 1'ctrokken 
administratie. Aan den s~huldeischer wordt 
d esverlangd een gedagt,eekend ont vangbewijs 
verstrekt. 

3R. 1. Geen betalingsst uk wordt aan den 
b elanghebbende toegezonden, noch wordt op 
diens rekening een bedrag bijgeschreven, dan 
n adat het daarvoor benoodigde krediet door 
Onzen Minist er van Finan ciën is geopend. 

2. Deze ka n , behalve o m adminis trat ieve 
redenen, de kredietopening weigeren : 

a. indien hem blij kt, dat de voorgenomen 
betaling niet is aangeweze1. op het juist e t e. 
grootingsarLikel ; · 

b. inuien voor d e voorgenomen betaling op 
het betrokken begrootingsartiJ<el geen vol
doende gelden beschikbaar zijn en geen maat
regelen zijn of worden getroffen om met spoed 
in het ontbrekende te voorzien : 

t". indien het betrokken hoofrl. tuk der begroo
tiog van uitgaven nog niet bij de wet i · vast 
gesteld co van het bepaalde in a r t ikel 15, eerste 
lid, zonder noodzaak zou worden afgeweken; 

d.- indien op grond van het aan hem in arti
kel 12 opgedragen toezicht daa r toe naar zijn 
oordeel t ermen best aan. 

3. "\Vordt de kredietopening na de in het 
vorig lid , onder b of d, bedoelde weigering, des
ondan kS door den betrokken Mi nist er verlangd, 
dan gaat de Minister van Financiën daartoe 
over en doet daa rvan gelijktijdig mededeeling 
aan de Algemeene R ekenka mer. 

37. 1. Voor· zoover zulks door het bela ng 
van den d ienst wordt gevorderd, kan door Ons, 
de Al!:!emcer.c R ekenkamer gehoord , worden 
bepaald, da t aan comptabelen door den Minis
t er , onder wien zij ressorteeren, kan worden 
opgedragen betalingen te doen zonder dat 
daa rvoor door Onzen Min ister van Fina nci/\n 
k rediet is geopend. 

2. E en besluit, a ls in het vorig lid bedoeld, 
wordt niet genomen dan met medewerking 
van On zen Minister van Financiën, indien de 
voordrarht niet va n dezen ui tgaat. 

3. In een besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt een t ermijn vastgesteld , binnen welken, 
na a floop van elke ka lendermaand , door den 
betrokken Minist er aan Onzen Minister van 
Fina nciën moet worde11 ingezonden een , voor 
elk dienstjaar en elk begrootingsar t ikel afzon
derlijk gespecificeerde staat van alle uitgaven, 
welke in die kalendermaand , zonder voora f
gaande krerlictopeoing, a ls in het eerste lid 
bedoeld, zijn ged aan. 

3'!. 1. 1n gevall en, w aa,rin z ulks d oor h e t 
belang van den dienst , 01 dt gevorderd , kun
nen aan personen door den l\1ini ter, onder wien 
het betrok ken dienstvak ressor teert, het beheer 
over gelden t er goede rekening worden ovge
d ragen. De verstrekking geschiedt zoowel voor 
bijzondere on erwerpen, al voor onderwerpen 
van cloorloopend beheer . 

2. Verstrekkingen , a ls in het eerste lid be
doeld, ~e chi.eden niet cl an nada t het daarvoor 
benood1gde krediet door Onzen J\Iinist er van 
Financiën is geopend. 

3. ArtiJrnl 36 is op deze kredietopening mede 
van toepassing. 

4. Van de bed ragen der t er goede reke :iing 
verstrekte gelden doet Onze in het eerst e lid 
bedoelde Minist er aanstonds mededeeling aan 
de Algemeene R ekenkamer, met vermelding 
van den naam, de kwaliteit van den r omptabele, 
aan wien de gelden zi~n verstrek , en de beg-roo
tingsarLikelen t en laste waarvan de gelden ZIJn 
verstrekt. 

5. Ten aanzien van gelden, welke verstrekt 
worden t en behoeve van de korpsen van de 
landmacht, wordt door Ons, op voordracht 
van Onzen Minister van Financiën en den be
trokken Minister en na overleg met de Alge
meene R ekenka mer, voor zoovcel noodig een 
afwijkende regeling vastgesteld, met inaJht
neming van het bepaalde bij a rtikel 39, vierde 
lid. 

§ 4. Van de Comptabelen. 

39. 1. Alle personen en in tell ingen, die, 
hetzij gemunt geld of geldswaa rdig papier, het 
Rijk t oebehoorende of in 's Rijks kas gedepo
n eerd, hetzij a.an het Rijk t oebehoorende goe
deren ten verkoop onder zich hebben of die het 
beheer voeren over in 's Rjjks ka.s aagwezige 
geldmiddelen, zijn comptabelen en a ,s zoodanig, 
voor zoover zij een zelfstandig beheer voeren, 
rekenplichtig aan de Algemeenc R ekenkamer. 

2. Onverminderd het bevaalde in het eerste 
lid is het hoofd va n het Departement van 
Algemeen Bestuur en het hoofd der instelling 
of administrat.ie, waaronder do comptabelen 
rcssorteeren, verplicht toezicht te houden op 
het beheer van die compta belen. 

3. Aan de in het eerste Jid bedoe lde verpli ch
ting zijn niet onderworpen zij , die met ~eldelijk 
beheer zijn belast aan boord van 's RiJks oor
logsschepen en bij andere administratiën van 
's Rijks zeemacht, t en aanzien waarvan, in 
overleg met de Algemeene R ekenkamer, is 
bepaald, dat zij op overeenkomstige wijze wor
den gevoerd. Door Ons wordt de wijze van ver
antwoording van dat geldelijk beheer geregeld, 
met dien verstande, dat bedoeld beheer aan 
het toezîcht der Algemeene R ekenka mer on
derworpen blijft. 

4. Onverminderd het bepaalde in a rtikel 38, 
vijfde lid. kan door Ons, op voordracht va n 
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Onzen J'.'linist er van Financiën en den betrok
ken Minister, na overleg met de .Algemeene 
R ekenkamer, voor het geldelijk beheer bij de 
korpsen en verdere onderdeelen van de land
macht afwiJking van het in deze wet, ten aan
zien van comptabelen, bepaalde worden t oege
staan, met dien verst ande nochtaPs, dat de 
administrateurs en de verant woordelijke hoof
den der onderscheidene inricht ingen niet van 
de in het eerste lid bedoelde rekenplichtigheid 
aan <le Algemeene R ekenkamer kunnen ont 
heven worden. 

5. Daarentegen kan de in het eerste lid 
omschreven verplichting door Ons worden op
gelegd aan andere personen, dan in het eerste 
lid gen oemd, die van Rijkswege zijn b e last m et 
het beheer van gelden of goederen en als zoo
danig comptabelen zijn. 

40. 1. Tenzij de wet anders bepaalt, moet 
de verantwoordiDg van gelden, t er goede reke
ning verstrekt voor bijzondere onderwerpen, 
wor:len ingezonden aan den Minister, waar
onder het betrokken dienst vak ressorteert , 
binnen drie maanden na den dag der verstrek
king onder overlegging van het bewijs, dat de 
t e veel ontvangen gelden zijn t eruggestort. 
Bij doorloopend beheer wordt de verantwoor
ding binnen een maand na afloop van elk kalen
derkwartaal ingezonden en bij het eindigen van 
het beheer het bovenbedoelde bewij s van t erug
storting gevoegd. 

2. Binnen een maand na de inzending, be
doeld in het eerste lid, wordt de verantwoording 
der t er goede rekening verstrekte gelden door 
den betrokken 1\'linister ingezonden aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

3. Aan den comptabele, die nalatig is in het 
inzenden zijner verantwoording, wordt door 
den betrokken J'.'linister een nieuwe termijn ge
steld. 

4. Bij verdere nalatigheid wordt de verant
woording ambtshalve op kosten van de nalatige 
opgemaakt door een ambt,enaar daart oe door 
den betrokken 1\'linister, in overleg met de 
Algemeene R ekenkamer, aan te wijzen. 

5. De verantwoording wordt ver:ler behan
deld en afgedaan als ware zij door den comp
tabele zelve opgemaakt en ingezonden . 

6. Bij gebleken noodzakelijkheid worden 
de in het eerste lid bepaalde termijnen in over
leg met de Algemeene R ekenkamer, door den 
betrokken Minister, voor zoover noodig, ver
lengd. 

41. 1. Indien een comptabele overlijdt, 
onder curateele wordt gesteld, geschorst wordt 
of voortvluchtig is, wordt de verantwoording 
die hij had behooren te doen, ambtshalve opge
maakt door een ambtenaar, daartoe door den 
betrekken 1\'linister, na overleg met de Alge
meene R ekenkamer, aan t e wijzen. 

2. De opgemaakte verantwoording wordt 
aan den curator of erfgenamen of rechtverkrij 
genden medegedeeld ; zij ont vangen desver
langd inzage van de daartoe behoorende be
scheiden, en aan hen wordt een redelijke t er
mijn verleend om hun bezwaren daartegen te 
doen gelden. 

3. Na ontvangst van het antwoord van den 
curat or, de erfgenamen of rechtverkrijgenden, 
dan wel wanneer deze den hun verleenden t er
mijn onbenut hebben laten verstrijken, wordt 
de verantwoording zoo noodig gewijzigd na.ar 

aanleiding van de ingebrachte bezwaren inge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer. 

4. De erfgenamen en rechtverkrijgenden zijn 
van aansprakelijkheid ontsla.gen. wanneer drie 
ja.ren zijn verloopen : 

a. na den dood van den comptabele, zonder 
dat aan hen de ambt shalve opgemaakte ver
antwoording is medegedeeld ; 

b. na het verstrijken van den aan hen t ot 
indiening hunner bezw,.,ren verleenden t ermijn, 
zonder dat de veran twoording door de Alge
meene R ekenkamer is vastgesteld. 

5. Voor doorgaande beheeren kan, na over
leg met de Algemeene R ekenkamer en den 
Minister van Financiën, door den betrokken 
Minister een andere r egeling worden getroffen. 

42. 1. Behoudens het bepaalde in de arti 
kelen 38 en 39, mag geen betaling ten laste 
van de begrooting uit 's Rijks kas geschieden 
dan hetzij op een namens het Rijk geaccepteer
den wissel (ander handelspapier hieronder be
grepen) hetzij op bescheiden, welke voldoen 
aan door Onzen Minister van Financiën, de 
Algemeene R ekenkamer gehoord, te stellen 
eischen . 

2. De omstandigheid , dat de verevening 
eener uitgaaf nog niet heeft plaats gehad, kan 
niet leiden t ot verwerping der betaling uit de 
verantwoording van den betrokken comptabele. 

43. De comptabelen worden t er zake van het 
door hen gevoerde beheer niet van verantwoor
delijkheid ontheven dan door een deswege door 
de Algemeene R ekenkamer afgegeven bewijs. 

44. I eder comptabele is verplicht van al de 
bestanddeelen zijner kas gespecificeerde opga
ven en ten aanzien van alle betalingen, alle in
lichtingen te verstrekken, zoo dikwijls en op 
de wiJze als de Algemeene R ekenkamer of 
Onze Minister van Financiën zulks mochten ver
langen . 

HOOFDSTUK IV. 
VAN DE SA111ENSTELLTNG EN DE TAAK D ER 

ALGEMEENE R EKENKAMER. 

§ 1. Samenstelling. 
45. 1. De .Algemeene R ekenkamer bestaat 

u,t vijf leden . Uit dezen wordt door Ons een 
voorzitter verkozen. In geval van afwezigheid 
of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen 
door het aanwezige lid, dat het oudste is, naar 
rang van benoeming. 

2. Aan het college wordt toegevoegd een 
secreta.ris, die door Ons uit een door de Alge
meene Rekenkamer voor t e dragen drietal 
wordt benoemd en op voordracht van het college 
wordt ontslagen. 

3. De ambtenaren bij het college worden 
mede door Ons , op voordracht der Algemeene 
R ekenkamer, aangesteld, bevorderd en ontda
gen. 

4. H et college benoemt, bevordert en ont
slaat echter zelf zijn ambtenaren beneden den 
rang van a.djunct -coIDinies, alsmede zijn be
dienden . 

5. De secret aris en de "9"erdere ambtenaren 
en bedienden verrichten hun werkzaamheden, 
overeenkomstig hun door de Algemeene Reken
kamer vast te st ellen instructiën . 

46. 1. Om t ot lid of secret aris van de AI
gemeene R ekenkamer t e kunnen worden be
noemd, moet men den vollen ouderdom van 
dertig jaren hebben bereikt. 
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2. :i\fet het einde van het jaar, waarin een 
lid den ouderdom van zeventig jaren bereikt, 

· wordt hem ontslag verleend. 
3. De leden en de secret aris mogen geen 

andere openbare bedieningen vervullen, aan 
welke een vaste belooning of t oelage is ver
bonden, noch lid zijn van een der K amers van 
de Stat en-Generaal of van een provinciaal of 
gemeentelijk bestuur. Tusschen hen mag geen 
bloedverwantschap of zwagerschap t ot in den 
vierden graad bestaan. 

4. In gev a l v a n OJ?.kom ende zwagerschap n a. 
de benoeming legt hij , door wiens huwelijk 
de zwagerschap ontstaat, zijn ambt neder, 
tenzij Wij, de Algemeene R ekenkamer gehoord, 
verlof verleenen t ot het behoud. 

5. De zwagerschap houdt op door het over
lijden der vrouw, die baar veroorzaakte. 

47 l. B~j vacature onder de leden geeft de 
Algemeene R ekenkamer daarvan kennis aan 
Ons en aan de Tweede K amer der Staten
Generaal. 

2. Bij de kennisgeving aan de T weede K amer 
wordt tevens ingezonden een door de Alge
meene R ekenkamer bij besloten briefj es en met 
meerderheid van st emmen opgemaakte aanbe
velingslij st van zes candidaten, waarop de 
Tweede K amer bij haar voordracht zooda nig 
acht zal slaan, als haar dienstig voorkomt . 

3. Artikel 11, met uitzondering van het be
paalde sub 4, a, c en d, alsmede de artikelen 12 
en 13 der wet op de regterlijke organisatie en 
het beleid der justit ie zijn op de leden der 
Algemeene R ekenkamer toepasselijk. 

48. 1. De ambtswedde van den voorzit ter 
wordt bepaald op 7500 gulden, die van de overi

. ge leden op 6500 gulden 's jaars . 
2. Het genot van de wedde vangt aan met 

den dag van indienst treding. 
3. Bovendien ontvangen de voorzi tter en de 

leden een t ij delij ke toelage voor kinderen, over
eenkomstig de bepalingen, welke te dien aan 
zien voor <le Burgerlij ke Rijksambtenaren zijn 
vastgest eld in den algemeenen maatregel van 
bestuur, houdende regeling van de bezo!dip-ing 
dier ambtenaren . 

49. 1. De leden en de secret aris der Alge
meene R ekenkamer leggen, alvorens hun ambt 
t e aanvaarden, in Onze handen af, hetzij den 
eed, hetzij de verklaring, dat zi.1, om te worden 
benoemd t et het ambt waartoe zij geroepen zijn, 
noch directelijk noch indirectelijk aan iemand, 
onder wat naam of voorwendsel ook, eenige 
giften of gaven beloofd, dan wel geschonken 
hebben en voorts, hetzij den eed, hetzij de 
belofte, dat zij aan Ons get rouw zullen zijn, 
dat zij de Grondwet zullen onderhouden en 
handhaven, hun instruct iën met alle nauwge
zetheid zullen opvolgen en hun i,ost t e goeder 
trouw met alle v lijt, eerlijkheid en onzijdigheid 1 

waarnemen, en dat zij , wijders, om iets hoege
naamd in hun bet rekking t e doen of t e laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
!?:~schenken zullen aannemen, directelijk of in
curectelij k. 

2. De a mbtenaren en bedienden der Alge
meene Rekenkamer zullen door den voorzitter 
in de vereenigde vergadering van het. college 
beëedigd worden . 

50. l. De leden en de secretaris moeten 
hun woonplaats hebben in de gemeente, bin
nen welke het college is gevest igd. 

2. Om bijzondere redenen ka n door Ons 
verlof worden verleend om van het in het vorige 
lid vervatte voorschrift af te wijken. In het 
desbetreffend besluit wordt de gemeente, waar
in de woonplaats geve&tigd i~, aan~egeven. 

3. De voorzitter .behoeft. om zich voor la nger 
dan één week buiten de gemeente, waarin de 
woonplaat s gevestigd is, t e begeven, Onze 
toest emming. 

4. Hij is bevoegd om aan de leden en den se m,
taris verl of t e verJeenen voor den tijd van één 
week ; voor een la nger verlof, mits den t ijd van 
zes weken niet t e boven gaande, wordt de 
t oestemming van het college vereischt . Mocht 
nog langer verlof verlangd worden. dan moet 
daartoe het verzoek aan Ons worden gei i ht. 
Op dit verzoek wordt door Ons niet beschikt 
dan na. het college te hebben gehoord. 

51 . 1. De algemeene R ekenka mer st elt een 
reglement van orde voor haar werkzaamheden 
en voor haar dienst vast . 

2. Dit reglement wordt door plaatsing in 
de Staatscourant t er algemeene kennis gebracht. 

52. 1. Op de straffen, in a rtikel 376 van 
het Wetboek van Strafrecht bepaa ld, mogen 
de leden, de secret aris, al smede de ambtenaren 
of bedienden der Algemeene Rekenkamer geen 
deel nemen in eenige levering, aanbesteding, 
pacht of koop, waarin het R i.J k betrokken is, 
noch eenige vorderingen t en last e van het 
Rijk, geen bewijzen of inschrijving van Natio
nale Schuld zijnde, koopen of deel in den koop 
van dergelijke vorderingen nemen. 

2. De strafbare feiten. in dit art ikel bedoeld, 
worden beschouwd als mis<lr jjven . 

53. l. De voorzitter heeft het oppertoezicht 
over alle werkzaamheden der Algemeene R eken
kamer. 

2. Hij waakt in het bijzonder voor de rich
tige toepassing van het vierde hoofdstuk dezer 
wet, van het in artikel 51 bedoelde reglement 
van orde en van de in artikel .45 bedoelde in
structiiin . 

54. 1. De voornitter brengt al de stukken, 
die aan de Algemeene R ekenka mer of a.a.n hem, 
in zijn hoedanigheid, worden toegezonden, voor 
zoover zij niet bij het reglement van orde zijl:! 
uitgezonderd , ter beraadslagini( in de vergade
ring ; maakt de besluiten volgens de meerder
heid der stemmen op, en heeft, b(j het st a ken 
der stemmen een beslissencle st em. 

2. Geen besluiten zullen in de vergadering 
der Algemeene Rekenka mer kunnen genomen 
worden, indien niet t en minste drie leden, de 
voorzitter daaronder begrepen, t,egenwoord ig zijn. 

55. Onverminderd de verdeeling der werk
zaamheden t usschen de leden onderlin~, worden 
alle rekeningen in een vergadering aer Alge
meene Rekenkamer opgenomen en gesloten, 
nadat gehoord zal zijn het verslag van het lid 
of de leden met het voor loopig oPderzoek belast 
geweest . 

56. De leden en de secreta.ris mogen nif' t te
genwoordig zij n bij de beraadslagingen over 
eenige rnak, hen zelven, hun ecbtgenooten of 
hun naastbestaanden, tot in den vierden graad 
van bloedverwan tschap of zwagerscha]J, be
betreffende. 

§ 2. Verplichtingen en bei•oegdlteden. 

57. Behalve met de uit deze wet voortvloe i
ende t aak. is de Algemeene Rekenkamer belast 
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met de werkzaamheden, welke haar door andere 
wettelijke voorschriften zijn of worden opge
dragen. 

58. 1. De Algemeene Rekenkamer dient 
van bericht, consideratiën en advies op alle 
etukken, die hnar tot dit einde door Ons wor
den toegezonden. 

2. Ieder lid heeft de bevoegdheid zijn, van 
het gevoelen der meerderheid afwijkende, 
meening afzonderlijk bij het advies dor .A lge
meene Rekenkamer te Onzer kenris te bren&Pn. 

59. Vóór 1 April van elk jaar biedt de A1ge
meene R ekenka mer Ons een verslag aan van 
haar werkzaamheden over het afgeloopen jaar ; 
dit verslag wordt, voor de opening van de vol
gende gewone zitting, aan de Sta.ten-Generaal 
medegedeeld. 

60. 1. De Algemeene R ekenkamer is ver
pli cht aan de hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur all e voorstellen en mede
deelingen te doen, die v"lgens hR ar óo•:deel 
kunnen leiden tot vermindering der Rijksuit
gaven, tot vermeerdering der Rijksontvangsten 
en tot verbetering of vereenvoudiging van 
's Rijks geldelijk beheer. 

2. Zij is voorts gehouden aan de hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur a lle 
opmerkingen en bedenkingen mede te deelen, 
die zij, met betrekking tot de ontvR.ngsten en 
uitgaven, in het belang van 's Rijks schatkist 
nuttig mocht achten. 

3. Zji is bevoegd omtrent he~ in het eerste 
en tweede lid vermelde aan Onzen Minist er van 
Financiën en aan de Staten-Geneiaal zoodanige 
mededeelingen te doen als zij in 's Rijks belang 
noodig oordeelt en naar aanleiding van die 
mededeelingen met deze nader overleg t e plegen . 

61. 1. De Algemeene Rekenkamer is ver
plicht aan de hoofden der Depart ementen van 
Algemeen Bestuur alle inlichtingen t e verstrek
ken, welke de aard harer werkzaamheden toe
laat. 

2. De hoofden dier departementen zijn ver
plicht haar alle inlichtingen t e verstrekken, 
die zij noodig acht t er uitvoering van haar ti:. .. k, 
tenzij het geheime uitgaven geldt, als bedoeld 
in artikel 77. 

62. \. Bevindt de Algemeene Rekenkamer, 
dat gelden worden uitgegeven, welke niet 
door de begrootingswetten zijn toegestaan en 
acht zij de door den betrokken Minister, te 
zijner rechtvaardiging, gegeven inlichtingen 
niet afdoende, dan geeft zij Ons onverwijld 
daarvan kennis. 

?. Zij maakt bovendien daarvan melding 
in het verslag, bedoeld in artikel 59, en is he
voegd daarvan rechtstreeks kermis t e geven 
aan de Staten-Generaal. 

63. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
·gedurende twee maanden na de afsluiting van 
den dienst uitgaven ten laste van dien dienst 
t e verevenen. mits vóór de afsluiting van dien 
dienst de verevening is aangevraagd onder 
overlegging - voor zooveel noodig - van 
bewijsstukken. 

64. \. De Algemeene Rekenkamer gaat zoo
veel mogelijk na of de Rijkseigendommen, 
daar voor vatbaar, in voldoende mate productief 
zijn en of de dR.arop betrekking hebbende voor 
schriften behoorlijk worden nageleefd. 

2. Van den uitslag wordt melding gemaakt 
in het verslag. bed oeld in artikel 59. 

65. Voorzoover daariu niet bij de wet is 
voorzien, worden de ,vijze waarop en de termij
nen waarbinnen door de comptabelen aan 
de Algemeene Rekenkamer rekening en ver
antwoording worden afgelegd, door het College, 
na overleg met den betrokken Minister, bepaald. 

66. 1. De AlgPmeene Rekenkamer schrijft 
den comptabelen do t ermijnen voor tot beant
woording harer bedenkingen en tot het inleve
ren der bewijzen van voldoening van saldo's, 
die door haar beslis. ingen mochten zijn ver
schuldigd geworden. 

2. Van al haar beschikkingen dienaangaande, 
alsmede van de door haar erkende voordeelige 
saldo's voor den rendant, doet zij geregeld 
mededeeling aan do betrokken Departementen 
van Algemee n B estuur. Door deze la..a.ts t en wordt 
zorg gedragen , dat evenbedoelde voordeelige 
saldo's aan den betrokken comptabele te goed 
gedaan worden. 

3. De Algemeene R ekenkamer doet aan Ons 
aan het einde van elk kalenderkwarta~l verslag 
van è.e rekeningen welke, bij haar ingekomen, 
gedurende een gelijk tijjvak onafgedaan zijn 
gebleven, met opgave der redenen van die 
vertraging. 

67. 1. De Algemeene R ekenkamer is be
voegd do0r een commi sie, bestaan<le uit een 
of meer harer leden of ambtenaren, desge
wenscht met medewerking van één of meer door 
haar aa ngewezen boékhoudkundigen, in a lle 
bureelen van openbarE'n dienst en b1J a.lle comp
tabelen de inlichtingen te doen inwinnen en 
de 01,nenringen van kassen en voorraden en 
de onderzoekingen van boeken. rekeningen, 
verantwoordingen, bewijsst,ukken en verdere 
bescb2iden te doen, welke zij noodig acht voor 
hes uitvoeren van de t aak, haar bij de wet 
opgedragen. 

2. De in het vorig lid bedoelde commissie 
is t e allen tijde bevoegd aanvulling van de in 
da t lid bedoelde bewij sstukken en verdere 
bescheiden t e vorderen. 

3. Alle ambtenaren en beambten, werkzaam 
in bureelen van openbaren dienst en alle comp
tabPlen zijn gehouden de inlichtingen te ver
strekken, welke de in het eerste lid bedoelde 
leden of ambtenaren voor het hun opgedrage n 
onderzoek noodig achten, en tot de in het tweede 
lid bedoelde aanvulling binnen de door de Al
gemeene Rekenkamer t e stellen termijnen mede 
t e werken. 

4. Zij. die boeken, rekeningen, verantwoor
dingE'n, bewi;~stukken en verdere bescheiden, 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
onder zich hebben, zijP ~ehouden die in handen 
te stellen van de leden, ambtenaren en boek
houdkundigen, door de <\ lgemeene B.ekenkamer 
a.angewezen tot het instellen van een onderzoek 
als in dat lid bedoeld. 

68. Maakt de Algemeene !'tekenkamer van 
de bevoegdheid, haar bij artikel 67 verleend, 
gebruik, dat zal zij ontheffing kunnen verleenen 
van de verplichting tot inzending van rekenin 
gen, verantwoordingen, bewijsstukken en ver
dere bescheiden als in het vorig artikel bedoeld. 
Zij kan aan zoodani~e ontheffing alle voorwaar
den verbinden, welke zij tot verzekering van 
de rechten van het Rijk we nsche!ijk mocht 
achten. 

69. 1. De in artikel 67 bedoelde commissie 
brengt, na afloop van elk door h'lollr rngesteld 



479 ~l JULI (S.251:J) 1972 

onderzoek, van haar bevindingen aan de Alge
meene R ekenkamer verslag uit, met bijvoeging 
van zoodanige voorstellen als zij wenschelijk 
acht. 

2. Aan de hand van dat verslag en na ophef
fing v_an de bedenkingen, welke bij haar moch
ten ZIJD gerezeo, gaat de Algemeene Reken
kamer zoo noodig over tot vaststelling van het 
saldo, hetwelk door den comptabele verschul
di!rc1 is, 11an wel a,m dezen toekomt. 

70. l. De Algemeene R ekenkamer is be
voegd om, zoo haar voldoende blijkt, dat door 
een compta.hele in strijd met artikel 4? of met 
andere, hem door een bevoegde a utol'iteit 
gegeven. voorschriften betalingen zijn gedaan 
of in strijd met artikel 44, betalingen zijn ver
zwegen, hem een boete op te leggen, die noch
tans de helft zijner jaarlijksche ambtswedde of 
belooning niet te boven kan gaan. Indien de 
comptabele geen ambtswedde of belooning uit 
de Rijksinkomsten geniet, kan boete worden 
opgelegd tot t en hoogste drie honderd gulden. 

2. Zij kan e•~n boete, eveneens tot ten hoog
ste drie honderd gulden, opleggen aan hen, die 
nal atig zijn in de inzendirg hunner rekening 
en verantwoording:, in de beantwoording harer 
be'.lenkini::en of andere beschikkingen, in het 
voldoen aan de verplichtingen opgelegd in 
artikel 67, of in het inleveren van bewijzen van 
voldoening der saldo's, die door de be~lissingen, 
bedoeld in artikel 66, eerste lid, verschuldigd 
zijn geworden. 

71 . De besluiten der Algemeene R ekenka
mer, in het vorig artikel bedoeld, alsmede de 
zoodanige, die strekken tot invordering van 
door comptabelen verschulcligde saldo's, wor
den uitgevaarcligd in Onzen naam; zij zijn 
evenals de grossen van vonnissen in burgerlijke 
zaken uitvoerbaar. De geschillen over de ten
uitvoerlegging worden berecht door de arron
clissements-rechtbank, binnen wier ressort de 
tenuitvoerlegging geschiedt. 

72. 1. I edere comptabele is bevoegd, binnen 
twee maanden na de dagteekening van het 
betreffende besluit, bij de AlgemeenP Reken 
ka mer herziening te vragen van de bP-slissing 
betreffende de vaststelling zijner rekening, be
treffende de oplegging van boete inaevolge 
artikel 70 of betreffende de vaststelling v1n een, 
kr,ichtens artikel 40, vierde lid, ambtsha lve 
opgemaakte rekening. 

2. De Algemeene Rekenkamer, die ook bin
nen gelijken termijn bevoegd blijft tot een her 
ziening ambtshalve te besluiten, doet uitspraak 
in een vergadering, waarin, behoudens het be
paalde in artikel 56, alle in functie zijnde leden 
tegenwoorclig zijn. Leden, die langer dan twee 
maanden wegens ziekte buiten clienst zijn, wor
den voor de toepassing van de hiervoor bedoelde 
bepaling gea cht niet in functie t e zijn. 

3. Moet aan een dergelijke uitspraak een 
voorloopig onderzoek voorafgaan, da n wordt 
dit laatste opgedragen aan andere leden dan 
die de eerste maal omtrent dezelfde zaak met 
het voorloopig onderzoek belast geweest zijn. 

4. De besluiten, in het tweede lid van dit 
artikel bedoeld, worden vermeld in het krachtens 
artikel 59 uit te brengen verslag. 

73. 1. De bewijzen en bescheiden, welke 
aan de A1gemeene R ekenkamer zijn overgelegd, 
blijven bij haar berusten, onverminderd haar 
bevoegdheid tot tijdelijke afgifte clier stukken. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur, 
de Algemeene R ekenkamer gehoord, kunnen 
evenwel: 

a. bepaalde soorten van stukken worden aan 
gewezen, welke aan hen, die ze hebben over
gelegd, desgewenscht kunnen worden terug
gegeven; 

b. diensttakken worden aangewezen, van 
welke alle of bepaald aangewezen bescheiden 
en bewijsstukken, nadat de rekening en verant
woording, waarbij zij behooren, is goedgekeurd, 
zullen worden bewaard op een door Ons aan
gewezen p laats. 

3. Door Ons worden bepaalde soorton van 
stukken aangewezen, welke, na verloop van 
door Ons te stellen termijnen, kunnen worden 
opgeruimd. 

74. Van alle geldleeningen, ten laste of 
onder waarborg van het Rijk aangegaan, houdt 
de Algemeene R ekenkamer de nooclige registers 
t er verzekering eener richtige controle. 

§ 3. Contróle op l1e ontvangsten. 
75. 1. Onverminderd het vanwege Onzen 

Minister van .Financiën te houden t oezicht, 
wordt de A'gemeene R ekenkamer in staat ge
steld controle uit te oefenen op de ontvangst en, 
ten behoeve van het Rijk gedaan. 

2. De wijze van cnnn óle wordt vastgesteld 
door de Algemeene R ekenkamer na overleg met 
de betrokken Ministers . 

§ 4. Contróle op de uitgaven. 
76. Alvorens tot het opmaken van een op

dracht tot betaling wordt overgegaan, kan 
door het hoofd van het betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuu r het gevoelen van 
de Algemeene R ekenkamer worden ingewonnen. 

77. l. Alle uitgaven ten laste der be
grooting zijn aan de verevening van de Alge
m eene R ekenkamer onderworpen. 

2. WegPns uitgaven, te kw\iten uit de 
artikelen voor geheime uitgaven, alsmede, 
wanneer dit door Ons wordt bepaald, wegens 
die op het hoofdstuk voor onvoorziene uitgaven 
aangewezen, behoeven geen bcwij~etukken 
aan de Algemeene Rekflnkamer t e worden 
overgelegd . Het onderwerp vo.n laatstgenoemde 
uitgaven wordt in de algemeene rekening, 
bedoeld biJ art . 86, opgegeven. 

78. De t ermiJnen, bin..1en welke de vneve
ning door den betrokken Minister moet worc'en 
aimgevraagd, worden door Ons, op voordracht 
van Ouzen MiniRter van Finan~i/'11, gehoord 
de Algemeene R.ek,mkamer, geregeld. 

79. BP-houdens het bepaalde i.n het tweede 
liJ van artikel 77, wonlt èoor de Algemeene 
R ekenkamer ondPTzocht : 

a. of de uitga,i.f valt binnen de omschrijving 
van het begrootingsa.rtikel, waarop zij is aange
wezen ; voorts of zij behoort tot het dienstjaar 
ten laste waarvan ZÎJ wordt gebracht en of het 
begroo. ingsartikel toereikend 1s ; 

b. of de schuldvordering niet wa~ verjaard ; 
c. of de overgelegde hewiisstukken naar 

waarheid zij n opgemaakt en vofooende zijn om 
het verkregen recht van den schuldeischcr te 
staven; 

d. of in het algemeen geen wet, Koninklijk 
besluit of ander wettelijk voorschrift de ver
evening in den weg staat. 

80. 1. Blijkt bij het onder1.oek, in het vorig 
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artikel bedoeld, aan de ,erPvening van de uit
gaaf geen bezwaar in r'_,m weg te staan, dan gaat 
de Algemeene Rekenkamer daartoe over' en 
geeft hiervan kc,nnis aan Onzen betrokken 
llfinister, t eneinde dP uitgaaf op te nemen in 
de in artikel 61- bedoeldr. rekening. 

2. Bestaat er bij de Algemeene Rekenkamer 
bezwaar tege,n de verevening. dan geeft zij 
hiervan kennis aan Onzen Minister, die de 
verevening aanvroeg, met uitnoodiging het 
noodige te verrichten teneindehaPr bedenkingen 
op t e heffen. 

81. \Vanneer de verevening van een uit
gaaf ,niet binnen den daarvoor krachtens 
artikel 76 gestelden termijn is aangevraagd, 
~telt de Alge.neene Rekenkamer een termijn 
binnen welken alsnog die aanvraag kan plaats 
hebben en geeft hiervan kennis aan den betrok
ken Minister. 

82. 1. De hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn verpl icht , binr:en 
di-ie maanden na ontvangst van de in artikel 80. 
tweede lid, bedoelde mededeeling, dat bezwaren 
t egen de verevening zijn gerezen, de Algemeene 
R ekenkamer in kennis te stellen met hetgeen 
tot opheffing van de bezwaren leiden kan. 

2. De Algemeene Rekenkamer kan den _in 
het eerste lid genoemden termij n, bir..nen welken 
de hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur de bezwaren der Algemeene Reken
kamer kunnen weerleggen, tweemaal met ten 
hoogste drie maanden ver)engen_ hetzij op 
verzoek van den betrokken finister, hetzij 
op grond, dat zij hetgeen tot opheffing der 
bezwaren is medegedeeld niet voldoende acht 
en den l\finister alsnog nader in de gelegenheid 
wenscht te stellen tot opheffing van het gerezen 
bezwaar. 

3. a afloop van den in de vorige zinsneden 
bedoelden termijn, neemt de Algemeene 
R ekenkamer haar eindbeslissing, waarvan zij 
- indien zij niet tot verevening overgaat tegen 
ontvangbewijs - mededeeling doet aan het 
hoofd van het betrokken Departement. 

83. Blijft de Algemeene Rekenkamer bij 
haar eindbeslissing bezwaar maken tegen de 
verevening van een uitgaaf, dan wordt, tenzij 
inmiddels het bedrao- der ui tgaaf door de zorg 
van den betrokken l\'linister weder in 'sRijks 
kas is gestort of omtrent zoodanige storting 
een regeling naar genoegen van het college is 
getroffen, binnen drie maanden nadat die 
beslissing te zijner kennis is gebracht, bij de 
Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend, 
houdende de bepaling, dat de uitgaaf alsnog 
door de Algemeene R ekenkamer onder de 
R ijksuitgaven zal worden opgenomen, met 
aanwijzing van het dienstjaar en van het 
hoofdstuk der begrooting, ten laste waarvan 
de uitgaaf moet worden gebracht. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE RIJKSREKENING . 

84. 1. Door Onzen l\finister van Financiën 
wordt over elk dienstjaar de rekening van alle 
Rijksontvangsten opgemaakt. 

2. Door de hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur wordt ieder voorzooveel 
het hoofdstuk of de lroofdstuk.ken der begroo
ting van uitgaven betreft, waarover hem het 

beheer is opgedragen, over elk dienstjaar de 
rekening van uitgaven upgemaakt . 

85. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
rekeningen wijzen, in de volgorde van het 
hoofdstuk der begrooting met gelijke omschrij
ving der afdeelingen, onderafdeelingen, para
grafen en artikelen, waarin zulks is gesplitst, 
afzonderlijk aan : 

voor de ontvangsten : 
het geraamde bedrag en wat daarop is ont

vangen; 
voor de uitgaven : 
het bij de aanvankelijke begrootingswet 

geraamde, de wijzigingen bij de wet in de 
raming gebracht, de vermeerderingen en ver
minderingen tengevolge van af- en overschrij
vingen en wat er op het geraamd b e irag is 
verevend; 

met aanduiding. zoowel wat de ontvangsten 
als de uitgaven betreft, van de verschillen. 

2. De inrichting der rekeningen geschiedt 
overigens op dezelfde wijze als in Hoofdstuk I 
dezer wet voor de Rijksbegrooting is aangege
ven. 

86. 1. De rekeningen, voor zoover zij niet 
door Onzen Minister van Financiën moeten 
worden opgemaakt, worden vóór 1 April van 
het jaar volgende op de afsluiting van het 
dienstjaar aan dezen Minister toegezonden . 

2. Door diens zorg wordt daarna een alge
meene rekening van alle Rijksontvangst en en 
uitgaven, welke voldoet aan de in het vorig 
artikel gestelde eischen samengesteld. Die 
rekening wordt vóór den l sten Juni daaraan
volgende aan de Algemeene .Rekenkamer ter 
goedkeuring toegezonden. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DE AFZONDERLJJKE FONDSEN EN TAKKEN 
VAN RIJKSDIENST. 

87. 1. Het instellen van fondsen waarbij 
geldmiddelen van het Rijk voor een bepaald 
doel worden afgezonderd kan alleen geschieden 
bij de wet . 

2. Die wet regelt tevens het beheer van het 
betrokken fonds en de wijze waarop van dat 
beheer jaarlijks rekening en verantwoor ding 
zal worden afgelegd. 

3. Daarbij wordt o.m. bepaald, dat jaarlijks 
voor het fonds een begrooting en rekening wordt 
opgemaakt en vastgesteld volgens dezelfde 
regelen als bij deze wet voor de R ijksbegrooting 
en de Rijksrekening is bepaald. 

88. 1. Bepaalde takken van Rijksdienst 
kunnen op andere wijze worden beheerd dan 
in deze wet voor de Rijksbegrooting en de 
Rijksrekening in het algemeen is bepaald. 

2. De in het eerste lid bedoelde takken 
van dienst worden biJ de wet aangewezen. 

3. In de wet zullen onder meer worden 
vastgesteld de noodige regelen voor het beheer 
en de rekening van de betrokken takken van 
dienst, alsmede do termijn waarbinnen de re
kening ter goedkeuring moet worden ingezonden 
bij de Algemeene Rekenkamer. 

89. 1. i\Iet betrekking tot een tak van 
dienst, als in artikel 88 bedoeld, worden in de 
Rijksbegrooting geen andere artikelen opge
nomen . dan die, welke noodig ziJn om de uit
komsten van en de verrekeningen met het 
afzonderlijk beheer tot uitdrukking te brengen 
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en de eventueele kapitaalsverhouding met het 
Rijk te regelen. 

2. Als toelichting op deze begrootingsn.rti 
kélen wordt een rekening van den betrokken 
tak van dienst over het laatst afgeloopen 
kalenderjaar overgelegd. 

HOOFDSTUK. VII. 
VAN DE VERANTWOORDING. 

90. Nadat de in artikel 86 bedoelde alge
=eene rekenin,i: en de rekeningen, bedoeld in 
.artikel 87, derde lid, en in artikel 88. derde 
lid, door de Algemeene Rekenkamer zijn goed
gekeurd, worden zij gezamenliJk zoo spoedig 
mogelijk door haar aan Ons en van Onzentwege 
als voorstel van wet aan de Staten-Generaal 
.aangeboden. 

91. De verantwoording, bedoeld in artikel 
127 der Grondwet, geschiedt overigens, wat den 
vorm en indeeling betreft, naar vno~~rhriften, 
-door Ons nader vast te stellen. 

HOOFJ)STUK VIII. 
BIJZONDERE, OVERGANOS· EN SLOTBEPALINGEN. 

92. 1. Van het beheer over het materieel 
in 's Rijks magazijnen en over het muntmateri
-eel in 's Rijks munt voorhanden, wordt, indien 
zulks door de Algeme.ene Rekenkamer wordt 
-gevorderd, verantwoording aan haar afgelegd. 

2. De beheerders worden als comptabelen 
beschouwd voor de toepassing van de artikelen 
40, derde, vierde en vijfde lid, 41, 43. 65, 66, 
·70 en 71 dezer wet. 

93. Van de in 's Rijks kas gedeponeerde 
fond~en, voor welke geen begrootingen worden 
vastgesteld, wordt aan de Algemeene Reken
kamer verantwoording gedaan op de wijze als 
zij verlangt. . 

94. De betaalbaarstelling, betaling en ver
rekening van de dringende gerechtskosten en 
-de voorschotten in strafzaken, zoowel di_e 
waarvan de gewone, als die waarvan de mili
taire rechter kennis neemt, zoomede van de 
-dringende kosten in zake de Beroepswet (onge
vallenverzekering) en van de door de betrokken 
comptabelen uitbetaalde vergoedingen aan hen, 
-die voor een Kamer van Toezicht, bedoeld bij 
de wet op het notarisambt, zijn verschenen. 
:geschiedt overeenkomstig de bijzondere regelen 
bij of krachtPns de daartoe betrekkelijke wetten 
·gesteld, of nader te stellen. 

95. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Comptabiliteitswet" met ver
melding van het jaartal en het nummer van 
net Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

96. De artikelen dezer wet treden in wer
king op een door Ons nader te bepalen tijdstip, 
hetwelk voor verschillende artikelen verschil
lend kan worden gesteld. 

97. Op de leden der Algemeene Rekenka
mer, die op het tijdstip van inwerkingtreding 
van artikel 46 in functie zijn, is het tweede 
lid van dat artikel niet van toepassing. 

98. Het tweede lid van artikel 47 blijft 
buiten toepassing tot het- aantal leden der 
Algemeene Rekenkamer gedaald is tot v(jf. 

99. Zoolang de Algemeene Rekenkamer 
bestaat uit zeven of zes leden wordt in het 
tweede lid van artikel 54 voor "drie leden" 
_gelezen "vier leden". 

1927 

100. Op het tijdstip, waarop deze wet vol
ledig in werking is getreden, vervallen : 

1°. de wetten van 28 Augustus 1843 (Staat&• 
blad n°. 42), 10 Februari 1844- (Staatsblad n°. 6) 
en 16 Juni 1915 (Staatsblad n°. 267) ; 

20. artikel 3 der wet van 29 December 
1898 (Staatsblad n°. 279) ; 

3°. de wet van 5 October 1841 (St,aatsblad 
n°. 40), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1925 ( Staatsblad n°. 561 ), met dien 
verstande, dat Wij Ons de bevoegdheid voorbe
houden om die wet, voor zooveel voor de af. 
wikkeling der hiernabedoelde diensten noodig 
is, in stand te houden tot het tijdstip, waarop 
de diensten ziin afgesloten, die nog 01-enstaan 
op 31 December van het jaar, voorafgaande 
aan het dienstjaar, waarvoor deze wet voor de . 
eerste maal op de Rijksbegrooting volledig van 
toepassing zal zijn ; 

4°. artikel 37 der wet van 22 April 1855 
(Staatsblad n°. 33), zooals deze is gewijzigd bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 2lsten 

Juli 1927. 

§ 1. 
§ 2. 

§ l. 
§ 2. 
§ 3. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Financiën, DE GEER. 
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21 J uli 1927. BESLUIT tot aanvulling van het 
Koninklijk b Jsluit van den 23sten Mei 
1927 (Staatsblad n°: 163), houdende vast
stPlling van eene formati" ten aanzien van 
het pH~on eel bi.i den P<'nsioenraad . S. 260. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Ministe•r van 
Financiën dd. 14 Ju li 1927, n°. 161, Afdeeling 
P ensioenen en Eerediensten ; 

H ebben goedgevonuen en verstaan : 
Met ingang van 1 Juli 1927 te bepalen al s 

volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel 1 van Ons besluit van den 23sten 
Mei 1927 (Staatsblad n°. 163), wordt, bij de af
deeling wiskunde tusschen "l r«:>ferenrlaris" en 
,,2 klerken" ingevoegd " l hoofdcommie~ ;". 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat8blad zal worden geplaatAt en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2lsten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 4 Aug. 1927.) 

22 J uli 1927. WET tot wijziging en verhooging 
van het zevendè hoofdstuk B der Staats
begroeting voor het dienstjaar 1927. (Voor
schot aan het Wegenfonds.) S. 261. 

22 Juli 1927. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. (Centrale midden
standscredietbank.) S. 262. 

22 Juli 1927. WET tot vaststelling van de 
begroeting van inkomsten en uitga.ven 
van het Wegenfonds voor het dienstjaar 
1927. s. 263 . 

De begrooting wordt vastgesteld op f 15,016,950. 

22 J uli 1927. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Sta.a.tsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927.S. 204. 

22 J uli 1927. WET tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening ten behoeve 
van Pen spoorwegverbinding van de Staats
mijn Maurits met den IIUJnspoorwe6 Nuth
Sta.atsIIUjn Hendrik. S. 265. 

22 J uli 1927. WET, houdende naturalisatie 
van G. H. Awick en 20 anderen. S. 266. 

WtJ WILHEL111INA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, Gerhard Heinrich Awick en 20 anderen a/\n 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met, overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor woveel iloenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wP.t 
van 12 December 1892 \Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staat.sblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R a.ad van Stat e, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Gerhard Heinrich Awick, geboren te 

Scharrel (Oldenburg) den 29 Januari 1859, zon
der bt'roev, wonende te Amsterdam, provincie
Noordholland; 

2°. Heinrich August Beisenherz, geboren te 
Nierhofen (Duitschland) den S J uli 1864, uit
voerder in het houtbedrijf; wonende te Zeist, 
provincie Utrecht ; 

3°. Carolina Berenschot, geboren t e Bimmen 
(Pruisen) den 11 Januari 1892, dienstbode, 
wonende te Keeken (Pruisen) ; 

4°. Mende! Frey, geboren te Zolynia (Polen) 
den 18 Decellè ber 18il7, industrieel, wonende te 
Dordrecht, provincie ZuidhoUand ; 

5°. Theodor Gerha.rd van Hulsen , geboren_ 
te Kleef (Pruisen) den 9 November 1891, ar
beider, wonende te Adperden (Pruisen) ; 

6°. Christian Jan,~sen, geboren t e Kellen 
(Pruisen) den 12 Juli 1895, schrijnwerker, wo
nende te Kellen (Pruisen); 

7°. Peter Cornelius Janssen, geboren te
Kl.eef (Pruisen) den 3 Januari 1890, arbeider, 
wonende te Kellen (Pruisen) ; 

8°. Katharina Elisabeth Lienaerts, geboren 
te LaurP.'nsbPrg (Priii-•en) den 2 April 1894, 
landbouwster, wonende te Orsbach bij Laurens
berg (Pruisen); 

9°. Hermann Lindner, geboren te Altstadt 
(Tsjecho Slowakije) den 19 Juni 1860, banket
bakker, wonende te 's -Gravenhage, promcie 
Zuidholland ; 

10°. Jankel i\fodovoi, geboren te Slatapof 
(Rusland) den 24 Maart/6 April 1885, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

ll0 . László Nemet, geboren te Nagyvaswny 
(Hongarije) den 1 November 1880, vertegen
woordiger van motorfabrieken, wonende te 
Rijswijk, provincie Zuidholland ; 

12°. Karl Josef Piesch, geboren te Kamitz 
(Polen) den 6 November 1889, sergeant-ma.joor
administrateur, wonende te Soe (Ned.-lndié);. 

13°. Alois Portisch, geboren te Lomnitz 
(Tsjecho Sl.owalcije) den 31 Mei 1887, ingenieur, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

14~. Joseph Sa.lm, geboren te Keulen (Prui
sen) den 18 Mei 1899, procuratiehouder, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Hermann Scholten, geboren te Velsen 
(Prui.~en) den 13 Juli 1892, koopman, wonende 
te Osnabrück (Pruisen) ; 

16°. Heinrich Hermann August Johannes 
Sta.hlberg, geboren te Herford (Pruisen) den 
2 Juni 1900, procuratiehouder, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

17°. Alexander Turnheim, geboren te Jaros
law (Polen) den 9 April 1889, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuiàholland; 

18°. Albert WiUersen, geboren te Nütterden 
(Pruisen) den 26 December 1897, koster, wo
nende te .Amsterdam, provincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 
12 December 1882 (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 ederlander verleend aan : 

1°. Jan Bijla.nd, geboren te Nijkerk (Fries_ 
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land) den 17 Maart 1865, aanspreker en agent 
eener levensverzekering, wonende te Leeuwar-
den, provincie Friesland ; · 

2°. Johanna. Christina Catharina Maria 
Schneider, weduwe van Heinrich Johann Maria 
Mars, geboren te Amsterdam (Noordholland) 
den 19 Februari 1895, telefoniste, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(St,aatsblad n°. 268) op h et N ed erlandersch a P. 
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 Haije Bijland, gebo
ren t e Leeuwarden (Friesland) den 20 Maart 
1905, klerk der registratie, wonende te Leeuwar
den, provincie Friesland. 

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 22sten Juli 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 
( Uitgeg. 1 Aug. 1927.) 

22 Juli 1927. WNT, houdende naturalisatie 
van ,T. F. van Boven en 20 anderen. 
s. 267. 

Wt.l' WILHEL.MINA, ENZ. • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Josephus Franciscus van Boven en 20 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewiJsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. ?68), op het Nederlandt\rschap en het in
gezetenschap, 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°. Josephus Fransciscus van Boven, gebo

ren te A ntwerpe.n (België) dPn 19 Februari 1881, 
koopman, wonende te Ke1tlen (PruiJien); 

?0 • Otto Giünewald, geboren te Elberfeld 
(Prui-sen) den 17 Augustus 1876, banldirecteur, 
wonende te 's-{kavenhage, provincie Zuidhol
land; 

3°. JohannJordan, geboren te Oberliederbach 
(Pruisen) den 24 Maart 1889, waarnemend 
politie-opziener der l ste klasse, wonende te 
Soekaboemi (Ned.-Indië); 

4°. Mathias J oReph Kanters, geboren te 
Gangelterheide (Pruisen) den 7 Seµtember 1889, 
fabrieksarbeider, wonende te Gangelt (Pruisen); 

5°. Hans Gustav Kaufmann. geboren te 
Mvllieim a/d Ruhr (Pruisen) den 23 October 
1904, procuratiehouder, wonende te Rotte1·dam, 
provincie Zuidholland ; 

6°. Peter Joseph Körfer, geboren te Vor
scheid (Pruisen) den 1 November 1890, mijn
werker, wonende te Kohlscheid (Pruisen); 

7°. Behr Eisick Meyer, geboren te 13auske 
(Letland) den 21 November/3 December 1876, 
kleermaker, wonende te Am.~terdam, provincie 
Noordholland; 

8°. Johann Moberts, geboren te Aken (Prui-

sen) den 7 .Juni 1887, chauffeur, wonende te 
Aken (Pruisen) ; 

9°. Frédfric Moresco, geboren te ValencÏ-e11.
nes (Frankrijk) den 25 April 1860, colporteur, 
wonende te Antwerpen (België); 

10°. Ramnel Michael Obstfeld, geboren te 
Krakau (Polen) den 17 December 1890, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

ll o. Alexander Reinshagen, geboren te Dres
den (Saksen) den 8 Juni 1898, planter, wonende 
te Leiden, provincie Zuidholland ; 

12°. Moses Josef Schönberg, geboren te 
Oswieci1n (Polen) den 1 Juli 1884, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

13°. Emilio Vincenzo Tamborini, geboren 
te Daverio (It,alië) den 11 Januari 1886, miJn
werker, wonende te Heerlen, provincie Limburg ; 

14°. Chiel Tenzer (Gutwirth), geboren te 
Ryglic (Polen) den 8 December 1886, makelaar 
in diamant, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

15°. Anna Theodora Bernardina Water
kamp, geboren te Zwolle (Overijssel) den 24 Juni 
1900, telefoniste, wonende t e Zwolle, provincie 
Overijssel ; 

16°. Maria Anna Elisabeth Waterkamp, 
geboren te Zwolle (Overijssel) den 28 October 
1897, telefoniste, wonende te Zwolle, provincie 
Overijssel ; 

17°. Theodor Wt\yers, geboren te P/alzdorf 
(Pruisen) den 21 September 1895, mijnwerker, 
wonende t e Voerendaal, provincie Limburg; 

18°. Samuel Zucker, geboren te Krakau 
(Polen) den 8 November 1881. koopman, wo
nende te Rotterdam, pro'vincie 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 (St,aatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Vittorio Luigi Dell'Avo, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 12 Juli 1900, 
loodgieter, wonende te Rotterdam; provincie 
Zuidholland ; 

2°. Bernard Heinrich Schnieders, geboren 
te Emmen (Drenthe) den 15 Augustus 1897, 
landbouwer, wonende te Munsterscheveld, ge
meente Emmen, provincie Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de 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), wordt biJ deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan Salomon Meijer, geboren · 
te Amsterdam (Noordholland) den 10 December 
1904, medisch student, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van d1>n dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten Juli 

1927. 
WILHELJIUNA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER 
(Uitgeg. l Aug. 1927.J · 

31'" 
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22 Juli 1927. WET, houdende naturalisatie 
van K. Gast en 20 anderen. S. 268. 

,, WIJ WILHELMINA, EN?. ... doen te weten: 
,:- Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat Kryn Gast en 20 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 (Staat8blad 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 
;W'o1·dt bij deze verleend aan : 
·. 1°. Kryn Gast, geboren te Noordwelle. (Zee
land) den 5 Juli 1856, zonder beroep, wonende 
te Amer.~foort, provincie Utrecht; 
. 2°. Heimich Friedrich Wi helm van Gelle
cóm. geboren te Dü.fjelward (Pruisen) den 16 
Juni 1891, fabrieksarbeider, wonende te Kleef 
(Pruisen); 
· 3°. Adriaan Wilhelm Hendrik Georg, ge
.boren te Amsterdam (Noordholland) den 4 Juni 
1902, handelsvertegenwoordiger, wonende te 
.Amsterdam, provineie Noordholland; 
.:· 40_ Jacob Grefkens, geboren te Düsseldorf 
(Pruisen ) den 24 December 1870, machinist, 
wonende te Mannheim (Pruisen) ; 
• 5°. Reinerus Wilhelm van Hulsen, geboren 
t e Kleef (Pruisen) den 30 ,Januari 1890, fabrieks
arbeider, wonende te Goch (Pruisen) ; 
" 6°. Martin Heinrich Kuppen, geboren te 
Angerhausen (Pruisen) den 14 Januari 1895, 
fabrieksarbeider, wonende te Kellen (Pruisen) ; 

'7°. Jonann Kuster, gebor,m te Hurend"ich 
'.(Pruisen) den 31 Augustus 1886. zonder beroep, 
wonende te Warbeijen (Pruisen); 

a0. Johann Mathias Mirh'els, geboren te 
Jfillich (Pruisen) den 11 Januari 1886, arbeider, 
wonende te Viersen (Pruisen); . 
. 9°. Alfre J eannette Antoinette Parilly, ge
.boren te St. Josse-ten-Noode (België) den 18 De
cember 1878, winkeljuffrouw, wonende te Nice 
(Frankrijk); 

10°. Arthur August Schröter, geboren te 
Danzi!J (Duitschland) den 18 November 1886, 
tijdelijk emplacementsbeheerder der Staatsspoor 
en Tramwegen, wonende te Soerabaia (Ned.
lndië); · 

11 °. Ernst Pauwel Sommer, geboren te 
Herl{Jelo (Oi•erijs~el) den 26 October 1901, 
leerling-machinist, wonende te Hengelo, provin
cie Overijssel ; 

12°. Abraham Spalter, geboren te Zelechow 
maly (Polen) den 4 April 1878, boekbinder, 

. wonende te Z ierikzee, provincie Zeeland ; 
13°. Naftali Sternheim, geboren te Lancut 

{Polen) den 16 December 1886, koopman, wonen
de te Am.'lterdam, provincie Noordholland; 

14°. Peter Tbielmann. geboren te Reiiland 
(Malmedy) den 8 Februari 1871, miJnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

150, Julius Timmermanns, geboren t e Vor.•t 
(Pruisen) den 24 November 1892, bankwerker, 
wonen<le te K empen (Pruisen); · 

16°. Joseph Weening, geboren te Londen 
(Engeland) den 31 Juli 18i2, diamantslijper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol/and; 

19°. DawicJ Hersch Weinreb, geboren te 
Zale,ncyki (Polen) den 10 December 1877, koop-

man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
~uidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 
12 December 18ll2 (Staatsblad n°. 268) op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
steliJk gewijzigd bij de wet van 31 Derember 
1920 (Staatsblad n°. 951>), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Friedrich Wilhelm Nottroth, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 4 November 
1901, chauffeur, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

20. Johan Wilhelm Schulte, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 4 December 1893, winke
lier, wonende te Bargercompascuum, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe ; 

30, Willem Peter Tervooren, geboren te 
Heijen, gemeente Bergen (Li1nburg) den 4 SeP.
tember 1902. bakkersknecht, wonende te N'lj
megen, provincie Gelderland. 

3. l\fet uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 18!)2 
(Staatsblad n°. 268) op het NederlanderschaP. 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December l!l20 (Stnatablad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan .Lucien Jean Pierre Thiel
mann. geboren te Serairl{J aan de .Maa.• (België) 
den 25 Februari 1906, sleeper, wonend\' te 
Heerlen, provincie Limburg. 

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 22sten Juli 

1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 
(Uitgeg. l Aug . 1927.) 

23 J uli 1927. WET tot wijziging van de arti
kelen 56, 97 en 203 der Lager-onderwijswet 
1920. s. 269. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 19~6/1927, n°. 290, 
1-5. 

Hand. id. 1926/1927, bladz. 2229-2241, 
2247-2254. 

Hand. l• Kamer 1926/1927, bladz. 850, 891-
894, 935-944. 

W1J WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den overgangstermijn in• 
artikel 203 der Lager-onderwijswet 1920 te 
verkorten en die wet aan te vu\!en met bepalin
gen tot. bevordering van het tewerkstellen van 
wachtgelders ; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. J. Aan artikel 56 der Lager-oncJerwÎJS

wet 1920 worden een vierde en een vijfde lid 
toegevoegd, luidende : 

"4. Op de vergoeding volgens het eerste of 
tweede lid wordt in mindering gebracht de 
jaarwedde of wedde van den onderwijzer, d ie: 
a. bij zijne benoeming tot hoofd der school 
niet in het genot was van wachtgeld, terwijl 
wachtgeld als gewezen hoofd eener openbare 
lagere school genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van ingang der 
benoeming niet ouder was dan zestig jaar, of -
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Z?O het eene vrouw betreft - op dat tiJdstip 
met gehm~d was ; b. bij zijne benoeming 
tot onderwiJzer aan de school niet in het genot 

• was van wach~geld, terwijl wachtgeld als 
gewezen onderw,Jzer a.a.n eene openbare lagere 
school genoten werd door een gewezen onder
wijze~, die_ op het tijdstip van ingang der be
noemmg met ouder was dan zestig jaar, of -
z<;>o het eene vrouw betreft - op dat tijdstip 
met gehuwd was. De vermindering in het geval 
onder b wordt niet toegepast ten aanzien van 
den onderwijzer, wiens jaarwedde of wedde niet 
voor de Rijksvergoeding in aanmerking komt. 

5. De vermindering volgens het vorige lid 
wordt, op een daartoe strekkend verzoek van 
het gemeente~estuur niet toegepast, indien de 
wa.ch~gelder .met werd benoemd, hetzij wegens 
het met bezitten van eene bevoegdheid, welke 
VO(!~ <l:e vervulling van de betrekking noodza.. 
kehJk 1s, en welke de benoemde bezit, hetzij 
wegens eene andere gewichtige reden, een en 
ander t er beoordeeling van Onzen J\finister." 

Art. Il. Artikel 97 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt als volgt gewijzigd : 

De punt aan het slot van het tweede lid 
wordt vervangen door een komma-punt. Aan 
het tweede lid worden twee alinea.'s toegevoegd 
luidende: ' 

. ,,d.. bij zijne benoeming tot hoofd der school 
ruet m het genot was van wachtgeld, terwijl 
wachtgeld als gewezen hoofd dier school of 
eener andere onder bestuur van dezelfde instel
ling of vereeniging staande lagere school genoten 
~~rd _door ee!l gewezen onderwijzer, di e op het 
t]Jdstq, van ingang der benoeming niet ouder 
was dan zestig ja.ar, of - zoo het eene vrouw 
betreft.--:- _op dat tijdstip niet gehuwd was; 

e. · b1J ziJne benoeming tot onderwijzer a.a.n 
de s~~ool niet in het genot was van wachtgeld, 
terwiJI wachtgeld als gewezen onderwijzer aan 
die school of aan eene andere onder bestuur 
van dezelfde instelliIJg of vereeniging staande 
lagere ~?hooi ~enoten we_rd door een gewezen 
onderWIJzer, _die op het t1Jdstip van ingang der 
benoemmg met ouder was dan zestig jaar, of -
zoo het eene vrouw betreft - op dat tijdstip 
niet gehuwd was. 

De v~rmindering, bedoeld onder c en e, 
wordt met toegepast ten aanzien van onder
wijzers, wier jaarwedde of wedde niet voor de 
Rijksvergoeding in aanmerking komt." 

Aan het artikel wordt een vierde lid toe
gevoegd, luidende : 

"4. De vermindering volgens d en e van 
het tweede lid wordt op een daartoe strekkend 
verzoek van het bestuur der school niet toe
gepast, indien de wachtgelder niet werd be
noemd, hetzij wegens het niet bezitten van 
eene bevoegdheid, welke voor de vervulling 
van de betrekking noodzakelijk is, en welke 
de ~eno_emde bezit, hetzij wegens eene andere 
gewichtige reden, een en ander ter beoordeeling 
van Onzen J\finister." 

Art. III. In artikel 203 der Lager-onder
wijswet 1920, zooa.ls het wordt gelezen krachtens 
de wet van 30 Juni 1924 (Svtatsblad no. 319), 
wordt in plaats van "over de jaren 1922 tot 
en met 1929" gelezen : ,,over het tijdvak van 
1 Januari 1922 tot en met 31 Augustus 1927". 

Art. IV. Het bepaalde bij de artikelen I en 
II geldt. slechts ten aanzien van hoofden en 
onderwijzers, aangesteld na. 17 Juni 1927. 

Art. V. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 23sten Juli 

1927. 
WILHELMINA. 

De M iniater van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. · 
( Uüueg. 1 Aug. 1927.) 

23 Juli 1927. WET, houdende w11z1gmu van 
de art-ikelen 20, 131 en 99'1 va~ het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 858 van 
het Wetboek van Burgerlijke R echtsvor
dering, zoomede van de artikelen 22 en 23 
der W et op het Notarisambt, strekkende 
tot het toelaten van vrouwen als getuigen 
bij akten. S. 270. 

Bijl. Hand. 2• Kam.er 1926/1927, n°. 241, 1-7. 
Hand. 2• Kam.er 1926/1927. bladz. 2158-2160. 
Hand. 1° Kam.er 1926/1927, bladz. 876, 8~0, 

932-934. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. . 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, da t ook vrouwen kunnen 
optreden al~ getuigen 'tij akten; • 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 20 van het Burgerlijk Wet

boek vervalt het woord "manspersonen", b11-
nevens de komma achter dat woord. 

Art. II. In artikel 131 van het Burgerlijk 
Wetboek vervalt het woord "manspersonen" 
ben evenA de komma arht.er dat woord. 

Art. III. In het eerste lid van artikel 991 van 
het Burgerlijk W e.thot>k VE'rva.llen de woorden 
,. van het mannelijk ge~lacht", benevens de kom
ma achter "geslacht". , 

Il het tweede lirl van dit artikel worden de 
woorden "zoons of kleinzoons" vervangen door 
,,kinderen of kleinkinderen". . 

Art. IV. In artikel 858 van het Wetboek 
van Burgerlijke Recht,svordering wordt het 
woord "manspersonen" vervangen door "per
sonen''. · 

Art. V. In artik'll 22, l ste lid, van de wet 
van 9_ Juli 1842 (Staatsblad no. 20) op het 
N otarisamb~, laa ~atelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Jum 192fi (Staatsblad n°. 308) wordt in 
plaats van "van zijne of hunne vrouwen, zijne 
of hunn e bloe<lverwanten, of aangehuwden" 
gelezen : ,,van <le vrouw van den notaris of de 
echtgenooten d1J r getuigen, of de bloedver
wanten of aangehuwden van den notaris en 
van de getuigen". 

Art. VI. In artikel 23 van de wet van 9 Juli 
1842 (S,!aatsbl~.d. n°. ~0) op het Notarisambt, 
laatsteliJk gew1Jz1gd bJJ de wet van 29 Juni 1925 
(StaatslJlad n°. 308). vervallen de woorden van 
het mannelijk geslacht", benevens de koi:un.& 
achter "geslacht". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 23sten 

Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J . DoNNER. 
(Uitge.g . 1 Aug. 1927.) 
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23 Juli 1927. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1919, n°. 78, tot regeling van den 
dienst van het personeel van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie (van welk be
sluit de tekst is bekend gemaakt bij 
Staatsb/,ad n°. 350 van 1926). S. 271. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 18 Juli 1927, n°. 10, Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. In Ons besluit van 31 December 
191!), n°. 78 (zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 10 Juli 1926, n°. 95), tot 
regeling van den dienst van het personeel van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie (van 
welk besluit de tekst is bekend gemaakt bij 
Staal&b/,ad n°. 350 van 1926), worden de navol
gende wiJzigingen aangebracht : 

a. in artikel 2, sub A, wordt "3a" voor 
,,Adjunct-Inspecteurs der Posterijen en Tele
grafie" gewijzigd in "3b" en vervalt de onder 8 
voorkomende vermelding "Een Inspecteur bij 
den dienst der kust- en scheepsradiotelegra.fie" ; 

b. in genoemd artikel wordt onder 3a 
opgenomen: 

,,Een Inspecteur der kust- en scheepsradiotele
grafie" ; 

c. in artikel 8, laatste alinea, wordt het 
woord "Hulpboekhouder" vervangen door 
,,Boekhouder 2de klasse". 

Art. II. De in artikel I, sub a en b, aange-· 
geven wijzigingen worden geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Juni 1927. 

Onze Minister van W atersta.at is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb/,ad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 11 Aug. 1927). 

23 Juli 1927. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te L issabon 
en den Portugeeschen Minister van Bui
t enlandsche Zaken gewisselde nota's d.d. 
2 Juni 1927 tot verlenging van de voorloo
pige handelsschikking van 27 Augustus 
1924 (Staatsb/,ad 1924, n°. 547), zooals deze 
is gewijzigd biJ notawisseling van 5 Augus
tus 1926 (S!aatsb/,ad 1926, n°. 343). S. 272. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Lissa

bon en den Portugeeschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 2 Juni 
1927 tot verlenging van de voorloopige handels
schikking tusschen Neder/,and en Portugal van 
27 Augustus 1924 (Staatsblad 1924, n°. 547), 
zooals die is gewijzigd bij notawisseling van 
5 Augustus 1926 (Staatsblad 1926, n°. 343), 
van welke nota's een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd : · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van den 19den Juli 
1927, Directie van het Protocol, n°. 22237; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Bovenbedoelde nota's en de vertalingen 

daarvan te doen bekendmaken door de plaat
sing 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 vereischt. 

Het Loo, den 23sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/,and..•che Zaken, 
BEELAERTS VAN BLO'KLAND. 

(Uit,:;eg. 24 Aug. 1927.) 

Lisbonne, le 2 juin 1927. 
Monsieur Ie Ministre, 

Conformément aux ordres du Ministre des 
Affaires Etrangères à La Haye, j'ai l'honneur 
de porter à la. connaissance de Votre Excellence, 
que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
approuve de proroger à partir du Ier septembre 
prochain, et pour la période d'un an, Ie modus 
vivendi commercial entre les Pays-Bas et le 
Portugal, signé Ie 27 août 1924 à Llsbonne, 
t el qu'il a été modifié par ma note du 5 août 
1926 n°. 356, et la note concordante de Votre 
Excellence de la même date n°. 51/26. 

En ajoutant que Ie Gouvernement de la 
Reine considère l'accord en question comme 
étant i,rorogé pour la période d 'un an, à pa.rtir 
du l er septembre 1927 pour t erminer Ie 31 
août 1928, en vertu de la présente note, ainsi 
que de la note concordante que Votre Excellence 
voudra bien me faire parvenir, je saisis cette 
occasion pour Vous offrir, Monsieur Ie Ministre, 
l'assurance de ma plus haute considération. 

R. 1\1. VAN liAERSMA DE WITR. 

Son Excellence Monsieur 'le Ministre 
des Affaires Etrangères à Lisbonne. 

MINISTÉRI0 
DOS NEGÓCI0S ESTRANGEill0S. 

Direcao Geral dos N egócios 
Comerciais e Consulares. 

la Repa.rticäo, n°. 51/27. 

Lisboa, 2de Junho de 1927. 

Senhor Ministro, 
Por nota data.da de hoje, digna-se V. Exa. 

comunicarme que o Governo dos Paizes-Baixos 
aprova a progogaç·î.o por urn ano, a partir de 
1 de Setembro próximo, do modus vivendi 
comercial entre Portugal e os Paizes B'l.ixos, 
assinado em Lisboa a 27 de Agosto de 1924, 
com as modifica.çöes estipuladas nas notas tro
cadas entre min e V. Exa. em 5 de Agosto de 
1926. . 

Em resposta, tenho a honro de particiyar 
a V. Exa. que o Governo da R epublica aprova 
a prorogaçao do a.cördo, com as adi çöes conven
cionadas em l f.26, i,or um ano, de J de Setembro 
próximo a 31 de Agosto de 1928. 0 Governo 
Português considera celebrado o acördo pela 
presente nota e pela correspondente n:ita de 
V. Exa. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. 
os protestos da minha alta consideraçäo. 

DR. BETTENCOURT RODRIGUES. 

Senhor J onkheer H. M. VAN HAERSMA 
DE WITR etc., etc., etc. 
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VERTALINGEN. 

Lissabon, 2 Juni 1927. 

1\!:ijnheer de Minister, 
In opdracht van den Minister van_ Buiten

landsche Zaken te 's-Gravenhage, heb ik de eer 
ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, dat 
de Regeering van Il. M. de _Koningin go~dkeurt 
de verleng ing. voor den tiJd van een Ja.ar, te 
rekenen van 1 September a.s. af, van e voor
loopige handelsschikking tusschen Nederland 
en Portugal, onderteekend te Liss8:b?n or, 
27 Augustus 1924, zooals die is · gew1Jz tgd biJ 
mijne nota van 5 Augustus 1926 n°. 356 en de 
daarmede overeenstemmende nota van Uwe 
Excellentie van denzelfden datum n°. 51/26. 

Terwijl ik hieraan toevoeg, _dat_ de Regeering 
der Koninain de bedoelde schikking beschouwt 
als te zijn ~erlengd, voor den tijd van een jaar, 
.aanvangende oi, 1 September 1927 en eindi
gende op 31 Augustus 1928, krachtens deze 
nota en de daarmede overeenstemmende nota 
die Uwe Excellentie mij wel zal willen doen 
toekomen, maak ik van déze gelegenheid gebr~ 
om U, Mijnheer de Minister, de v~rzekermg 
mijner meeste hoogachting aan te bieden. 

H. M. VAN HAERSMA DE WITH. 

Zijner Excellentie den Heer Minister 
van Buitenlandsohe Zaken, te Lissabon. 

i\f.L'USTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE Z AKEN. 

Algemeene Directie van 
Randels- en Consulaire Zaken. 

l ste Afdeeling n°. 51/27. 

Lissabon, 2 Juni 1927. 

Mijnheer de Minister, 

Bij schrijven van heden heeft Uwe Excel
lentie mij wel willen mededeelen, dat de Ned_er
landsche Regeering goedkeurt de verlengmg 
voor een ja.ar, met ingang van 1 September a.s., 
van de voorloopige handelsschikking tuss?hen 
Portugal en Nederland, onderteekend te Lissa
bon op 27 Auaustus 1924, met de wijzigingen, 
vastgesteld bij notawi.sseling tusschen mij en 
lJwe Excellentie van 6 Augustus 1926. 

In antwoord daarop, heb ik de eer Uwer 
Excellentie mede t e deelen, dat de .B.egeeting 
der Republiek goedkeurt de verlenging van die 
chikking, met de in 1926 overeengekomen aan

vullingen, voor een jaar, van 1 September 
aanstaande tot 31 Augustus 1928. J?e !'ortu
_geesche Regeering beschouwt de schikking als 
tot stand gekomen door deze nota en Uwer 
Excellenties dienovereenkomstige nota. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excel lentie de hernieuwde verzekermg 
Inijner hoogachtig aan te bieden. 

D R. BETTENCOURT RODRIGUES. 

Jonkheer H. M. VAN HAERSMA 
DE WITH, enz., enz., enz. 

25 Juli 1927. KONINKLIJK BESLUIT. . 
Voor het verleenen van p · esentiegeld 

aan de leden der gezondheidscommissie 
k3:n _geen post op d e begrooting der com
mtss1e worden mtgetrokken. 

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

den Raad der gem. St . J ansteen tegen het be
sJu;t van Ged. Staten van Zeeland van 21 ,Ta:n. 
1927 no. 124, 30 Afd., waarbij o.m. het ~t
trek.ken van presentiegeld o~ de bei:;ro?ttng 
voor 1927 van de Gezondhetdsco=issie te 
Hulst is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Juli 1927, n°. 546; 

Op de voordracht __ van (:1nzen Minis~r van 
ArbPid, Handel en Ni,1verheid va~ 20 Juli 1927, 
no. 1340 H Afd. Volksgezondheid; 

O. dat de Gezondheidscommissie te H~st 
op 5 Juli 1926 heeft v3:stgesteld de begron~1~g 
der ontvangsten en u~tgaven d,.: commissie 
over het kalenderjaar 1927, waarb1J on_der art. _7 
der uitgaven (kosten v'l.n ver6ad~rrngen) 1s 
uitget rokken f 210 waarvan f 180 1s best?md 
voor het verleenen aan de leden der commissie 
van eere vaste vergoeding ad f 3 per verga
dering; 

dat nadat deze begrooting aan de itaden 
der g;ll'eenten, voor w<.lke de f1ezondheidscom
rrJssie is ingesteld, was overgelegd, het bestunr 
van een dezer gemeenten, met namP. dat van 
St. Jansteen, daartegen bezwaar heeft gema~kt 
en wel o.a. t egen de even bedoelde toeke~mng 
van presentiegeld aan de lede~ der com.=~s1e; 

dat de Gezondheidscommissie daaro1J dit ge
schil aan Ged. Staten van Zeeland heeft voor
gelegd, waarop Ged. Staten bij hun besluit van 
21 J anuari 1927 n°. 124, 3• afd., hebben be
slist, dat het genoemde ·~ezwaar van het ge
meentebestuur ongegrond 1s ; · .. 

dat van dit besluit het gemeentebestuur hu 
Ons in beroep is !);P.komen, aanvoerende ~at het 
van meening blijft, dat op de begroo~rng der 
commissie geen som. als va~te vergoeding vo_or 
de leden wegens t,udsverz111m kan ~orden 111t
gct,rokken, aangezien de Ge~onrlheid~w~t met 
betrekking tot. de Gezondheidscommissie geen 
vaste ven:wedingen of toelagen kent, dan alleen 
in art. 10 de toPlage voor den secretaris ; dp.t 
het verzoekt te willen beslissen, dat het. a!s 
presentiegeld op de begrooting der commissie 
uitgetrokken bedrag ad f 180 trn onrechte op 
die beorooting werd geplaatst ; 

O. d~t de Gezondheidswet (8taatshlad l~J9, 
no. 784) met bürekking tot de Gezon~Pids
commissie geene an..iere vaste verg~du,gen 
of toelagen ·kent dan de in art. 10 dier wet 
genoemde toelage voor den secretaris ; 

dat in verband daarmede voor het verleenrn 
aan de leden der Commissie van presentiegeld 
geen post op de begrooting der commissie kan 
worden uitgetrokken; 

dat Ged. Staten zich mitsdien ten onrechte 
O'let rleze uitgave hebben vereenigd; 

Geûen de bovengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden ?II verqtaan : 

met wijziizing van het besl111t van Ged. Str.ten 
van Zeeland van 21 Januari Hl27, ~0 • 124, 
3• afd. te bepalen, dat in de begrootrng . der 
ontvangsten en uitgaven over he~- ~alenderiaar 
1927 van de Gezondheidscommissie te Rulst 
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de post "kosten van vergaderingen", vervat 
in art . 7 der uitgaven, wordt teruggebracht 
tot f 30. 

Onze J\finister van Arbeid, Handel en Nijver-
heid is belast, enz. (A.B.) 

27 J ul-i 1927. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke RijksambLenaren 1925, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld l ij 
Koninklijk besluit van 4 Februari 1927 
(Staatablad n°. 25). S. 273 . 

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

Financiën, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, van 25 Juni 1927 n°. 130 Kabinet 
M. R.; 

Gdet op a rtikel 63 der Grondwet; 
D ~n R aad van State gehoord (advies van 

19 Juli 1927 n°. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd, van 23 Juli 1927, n°. 153, Kabinet 
M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 opnieuw te wijzigen en 
aan te vullen ; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
In vorengenoemd bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
t e brengen : 
. A. Gerekend van 1 Januari 1926 : 

In artikel 26 worden de leden 6 en 7 vernum
merd onderscheidenlijk in 7 en 6. 

In artikel 34 wordt na "artikel 26, eerste 
lid onder A" ingevoegd: en zesde lid. 
- B. Gerekend van 1 Januari 1926: 

In bijlage A : 
Onder het hoofd "Plantenziektenkundige 

dienst" wordt de inschrijving "Technisch 
ambtenaar 1 • klasse" met hetgeen daarachter 
is vermeld, vervangen door : Technisch ambte
naar f 1600-f 3000, 5 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100. 

H et hoofd "Staat~bcschbedrijf" wordt ver
vangen door: Staatsboschbeheer. 

Onder het hoofd "Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrichtingen" worden de vermeldingen 
achter de inschrijvingen van "Ingenieur" en 
"Administrateur" onderscheidenlijk vervangen 
door: 

f 2400-f 5600, 7 jaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 6 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 300 en 

f 3500-f 4500, 5 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 200. 

C. Met ingang van 1 Augu.stu& 1927: 
Aan artikel 20, eerste lid, wordt de navolgen

de zirsnede toegevoegd : 
H et bepaalde in den vorigen volzin is mede 

van toepassin~ op de vrouwelijke ambtenaren, 
die gehuwd zijn geweest, zoolang zij niet zijn 
hertrouwd, zulks met dien verstande, dat bij 
eventueelen hertrouw de reeds verkregen 
t oelage blijft toegekend, met inachtneming 
n n het bepaalde in dien volzin. 

D. Met mgang van 1 Augustus 1927 wordt 
in bijlage B ingevoegd : . 

a. ond er "Eerste klasae" : 
onmiddellijk na de vermelding van het hoofd ~ 

Alkmaar. 
na "Delft": Deventer . 
na "Dordrecht'' : Eindhoven. 
' Enschedé. 
na "Maastricht" : Middelburg. 
na "Schiedam" : de Schrans (gem. Leeuwar

deradeel). 
Tilburg. 

na "Vlaardingen" : Vlissingen . 
Wagenmgen. 
IJmuiden (groot) en Vel
sen (dorp) (gem. Velsen). 

na "Za-a.ndam": Zandvoort. 
Zwolle . 

b. onder "Tweede klasse" : 
na "Aalsmeer" : Aalten. 
na "Ambij" : Ameland. 
na "Beek (L)" : Beilen. 
na "Borlegraven": Bolsward. 
na "Boskoop" : Boxtel. 
na "Coevorden": Culemborg. . 
na "Dongen": Dragten (gem. Smallingerland} 
na "Edam" : Ede (kom). 
na "F,nkhuizen": Epe. 
na "Laren (N.-H.)": Leerdam. 
na "Lisse": Lonneker. 
na "Maassluis" : Marken. 
na "Oldenzaal": Oosterhout. 
na "Scheemda" : Schiermonnikoog. 
na "Sneek" : Soesterberg (gem. Soest). 
na " Terneuzen" : Terschelling. 

Texel. 
na "Ubach over v'i'orms": Urk. 
na "Veenhuizen (gem . Norg)": Velsen (ove-

rig deel). .· 
na "Venlo": Veur. 

Vlieland. 
na "Westzaan": Wieringen . · . , 
na "Zaandijk" : Zalt -Bommel. 
na "Zeist" : Zevenaar. 

Zevenbergen . 
E. Met ingang van 1 Augustus 1927 ver

valt uit bijlage B : 
a. onder "Eerste klasse" :· 
D e vermelrling, opgenomen achter de in

schrijving ,,'s-Gravenhage": (t ehalve de voor
mii.lige gemeente Loosduinen), Schoten en 
Velsen (behalve ,Jan Gijzenvaart, Santpoort en 
Driehuis-Westerveld). 

b. onder "Tweede klasse" : 
Alkmaar, Deventer, Driehuis-Westerveld 

(gem. Velsen), Eindhoven, Enschedé, 's-Gta
venhage (voormalige gemeente Loosduinen), 
J an Gijzenvaart (gem. Velsen), Middelbu·rg, 
Princenhage (stadsgedeelte), Santpoort (gem. 
Vl'lsen), Schrans, de (gem. Leeuwarderadeel), 
T eteringen (stadsgedeelte), Tilburg, Vlissingen, 
Wagenin11,eii, Zandvoort en Zwolle. 

Onze J\finisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Be t uur zjjn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uit.voering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezond en aan den R aad van State. · 

Soestdijk, den 27sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, . 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 28 Juli 1927). 
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27 Juli 1927. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 274. 

WIJ w [LHELMINA, ENZ. ; 
Op de voordracht van Onzen l\finister van 

Waterstaat van 3 Juni 1927, La. D .. afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

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

28 Juni 1927, n°. 14) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 21 Juli HJ27, n°. 392, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan 1 

het .Algemeen ~ktement Vervoer 1901, 
vastgesteld bij Kon · Uk bes!uit van 4 Januari 
1901 (St,aatsblad n°. 20) het laatst gewijzigd bij 
K oninklijk besluit van 2 Februari 1927 (St,aata
blad n°. 24), te wijzigen als volgt : 

I. In art.ikel 44, paragraaf 3, onder B. III 
vervallen de woorden "en onder deskundig 
toezicht" · 

II. In 'punt XXXIV van bijlage B. verval
len de woorden: ,,turf (behalve zoogenaamd 
machinale of geperste turf)". 

Onze Mini~ter van Waterst-aat is belast met 
de uitvoering van dit be~lnit, hetwelk in het 
St,aatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 27sten Juli Hl27. 
vV1LHELMINA . 

De M inister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 
(Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

27 Juli 1927. BESLUIT, tot schorsing van een 
besluit van den Raad der gemeente 
Haarlem d.d. 18 Juli j. l. tot vaststellir.g 
v,m een huurverordening voor die ge
meente. S. 275. 

Geschorst tot 1 October 1927. 

27 Juli 1927. BESLUIT, tot Rchorsing van een 
besluit van den Raad der gemeente 
Eindhoven d.d. 12 Juli j.l. tot vaststelling 
van een huurverordening voor die ge
meente. S. 276. 

Geschorst tot l October 1927. 

27 Juli 1927. ·BESLUIT, tot schorsing van 
een besluit van den Raad der geme mte 
Groningen dd. 18 ,Juli j.1. tot vaststelling 
van een huurverordening voor die ge
meente. S. 277. 

Geschorst tot l October 1927. 

27 J uli 1927. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het contingent gewone dienstplichti
gen der lichting 1928. S. 278. 

WÏJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en Marine a.i., van 15 Juli 1927, VJide 
Afd., n°. 449 0; en van 22 Juli 1927, Afdeeling B 
(3de Bureau), n°. 61 ; 

Gelet op art. 27 der Dienstplichtwet en op 
art. 56, eerste lid, van het Dienstplichtbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 

personen der lichting 1928 worden 23652 
bestemd tot gewoon dienstplichtige. 

2. Van de tot gewoon dienstplichtige 
bestemde personen der lichting 1928 worden 
950 man bestemd voor de zeemacht. 

Onze Ministers van Oorlog en Marine zijn, 
ieder voor zooveel hem bet-rPft, belast met de 
uitvoering van dit resluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. . 

Soestd~1k, den 27sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo'!, LAl\<BOOY. 

De Minister van .l.lforine a. i ., LAJ\IBOOY. 
( Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

27 Juli 1927. BESLUIT. bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 20 
Mei 1926 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land ,en Duitschland gesloten ·Arbitrage- en 
Verzoeningsverdrag, met bijbehoorend slot
protocol (Staatsblad 1927, n°. 124). S. 279. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; . 
Gezien de Wet van 30 April 1927 (Staatsblad 

n°. 124), houdende goedkeuring van het op 
20 Mei 1926 te 's -Gravenhage tusschen Neder/,and 
en Duitschland gesloten Arbitrage- en Verzot1-
ningsverdrag, met bijbehoorend slotprotocol, 
van welke stukken een afdruk bij dit Besluit 
is gevoegd. 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag en protocol op 14 Juli 
1927 te Berlijn ziJn uitgewisseld; , 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2lsten JuJi 
1927, Directie van het Protocol, n°. 2256Q;; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
meergenoemd verdrag en protocol te doen 

bekend maken door de plaatsing van · dit 
Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Mfoisters, Hoofden van Departementen 
van AlgemP.en Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betrC'ft, belast met de nitvoering ya11 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Soestdijk, den 27sten Juli l!l27. 
WILHELMINA. • 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

29 Juli 1927. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van den R aad der gemeente Nei1zen, 
d .d. 12 Juli 1927, om met medewerking 
van alle aangesloten gemeenten poginge:p. 
aan te wenden om de N. V. Zeeuwsch
Vlaamsche Waterleiding Maatschappij te 
ontbinden. S. 280 . 

Geschorst tot 1 December 1927. 

29 J uli 1927. BESLUIT, waarbij aan de Ver
eeniging der Zusters van Liefde, gevestigd 
te Venray, vergunning wordt verleend op 
een terrein in de gemeenten Noordwijk en 
Noordwijkerhout een gesticht voor krank
zinnigen op t e richten. S. 281. 

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

1 Zie voor de Nederlandsche en Duitsche 
tekst de wet van 30 April 1927, S. 124. 
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Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 25 
Juli 1927, n°. 1489, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsb/,ad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad no. 784); 

H 3bben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereeniging der Zusters van 

Liefde, gevestigd te Venray, wordt vergunning 
verleend om in de gemeenten Noordwijk en 
Noordwijkerhout op een terrein bestaande uit 
de perceelen, kadastraal bekend, onder sectie G, 
nos. 6, 9, 31, 32, 33, 37, 157, 158, 159, 207, 
208, 214, 215, 265, 266, 292, 293, 294, 295 ; 
en sectie E, nos. 32, 33, 37, overeenkomstig de 
overgelegde teekeningen en beschrijving een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten, 
best aande uit 7 paviljoenen i:net de noodige 
dienstgebouwen en woningen. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw bepaalt na de vo ltooiing van elk 
paviljoen het tijdst-ip, waarop dit in gebruik 
mag worden genomen en het maximum van 
het aantal verpleegden, dat daarin mag worden 
verpleegd. 

3. In het gesticht mogen niet meer dan 
-693 krankzinnigen, uitsluitend vrouwen, worden 
verpleegd. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1938 nog 69 vrouwen 
worden verpleegd. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mogen 
op het gestichtsterrein geen opstallen, tenzij 
overeenkomstig de t eekeningen en beschrijving 
bedoeld in art. 1 worden opgericht en mag niet 
aan derden de beschikking over eenig deel van 
dit terrein worden gegeven. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van het ge ticht, zoomede in 
de omheining van de tuinen, geen verandering 
worden aangebraëht, welke tengevolge zoude 
hebben, dat zij niet meer geheel overeenstemden 
met de teC'keningen on beschrijving, bedoeld in 
artikel l. 

6. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats , áangegeven het aantal perso
nen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

7. . D e geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste vier 
geneeskundigen, die gevestigd moeten z\jn in 
woningen nabij het gestichtsterrein en geen 
andere geneeskundige praktijk mogen uitoefe
nen dan ten dienste van het gesti~ht. 

8. H et is verboden de verpleegden te 
beletten zich schrifteljjk te wenden tot de 
Hoofden der Depar tementen van Algemeen 
Bestuur, tot de Inspecteurs voor het Staats
toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten en tot den Officier van Justitie. 

9. Aan den Inspecteur, door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw belast 
met het toezicht op het gesticht, wordt t e allen 
tijde vrije toegang verleend tot de dienstge
bouwen van het gesticht. 

10. H et Bestuur draagt zorg, dat een 
3 fschrift van dit besluit en van de l\'linisterieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 2, 4 en 
5, zoomede een copie van de teekeningen en 
beschr\jving, bedoeld in artikel l, aanwezig 

zijn in het gesticht en aan den Inspecteur, 
zoomede aan den Officier van Justitie, te allen 
tijde op verlangen ter inzage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw is belast met de uitvoering van dit 
beslu it, dat in S taatRblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

29 Juli 1927. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsb/,ad van de op 19 Juni 
1926 t': Parijs tusschen de Nederlandsche, 
R egeermg voor Nederland en voor Neder
landsch-Indië eenerzijds en de R egeeringen 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland en 
van I ndië anderzijds gesloten overeen
komst, met bijlage en protocol. nopens het 
beheer van het quarantaine-station te 
Kamaran, alsmede van de in artikel 14 der 
Overeenkomst bedoelde nota-wi5seling 
(Sta(J/8llrtd Hl27. n°. 196). S. 282. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Wet van 23 Juni 1927 (Staatsblad 

n°. 196), houdende goedkeuring van de op 
19 Juni 1926 te Parijs tusschen de Nederland
sche R egeering voor Nederland en voor Neder
landsch-I ndië eenerzijds en de R egeeringen van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en van Indië 
anderzijds gesloten Overeenkomst, met bijlage 
en protocol. nopens het beheer van het 
quarantaine-station te Kamaran, al mede van 
de in artikel 14 der Overeenkomst bedoPlde 
notawisseling, van welke stukken een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van den 22sten J uli 
1927, Directie van het Protocol, n°. 22683 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde Overeenkomst, met bijlage 

en protocol, benevens de bedoelde notawisseling, 
alsmede de vertalingen van gemelde stukken, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Be~lnit 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. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

VERTALINGEN. 

De Nederlandsche R egeering voor Nederland 
en voor Ne.derland~ch-Indië eenerzijds en de 
R egeeringen van Groot-Britannië en Noord
Ierland en van Indië anderzijds, erkennende, 
dat de behandeling in het quarantaine-station 
te Kamaran van pelgrims, die van het Zuiden 
naar den H edjaz reizen, haar gemeenschappelijk 
belang is en wen chende . in gemeen overleg 

1 Hierna is alleen de Nederlan<l~che tekst 
opgenomen. Zie voor de Engelsche tekst de 
wet van 23 Juni 1927, S. 196. 
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bepalingen vast te stellen voor een doeltreffend 
beheer van dat station, 

Zijn omtrent de volgende bepalingen over
eengekomen : 

Maatregelen toe Ie passen op pelgrirnsschepen en 
in het quarantaine-station. 

I. Do Bl'itscho en Britsch-Imlischo R egee
r ingen eenorzijds en de Nederlandsche R ~geel'ing 
voor Nedel'land en voor Nederlandsch-Indië 
a nderzijds komen overeen, dat de maatregelen, 
voorgeschreven in d e bijlage van deze overeen
komst, zullen worden toegepast met ingang 
van den datum, waarop deze overeenkomst van 
kracht wordt, hangende de bekrachtii?ing van 
de herziene Internationale Sanitaire Conventie 
voor Britsch-Indië en voor Nederlandsch-Indië. 

I nwendige organisatie. 
2. De burgerlijke bestuurder van het eiland 

Kamaran, benoemd door de Britsch-Indische 
R egeering, za l zijn de directeur van het quaran
taine-station en zal in die hoedanigheid alge
m een toezicht en controle uitoefenen op het 
geheele personeel van het station. Hij zal worden 
bijgestaan door twee medische ambtenaren, van 
wie een zal worden benoemd door de Britsch
Indische en de ander door de Nederlandsch
Indische R egeering. Er wordt in beginsel over
eengekomen, dat deze twee medische ambte
naren op voet van volkomen gelijkheid zullen 
staan. Ten einde echter de noodige coördinatie 
te waarborgen in zaken van gemeenschappelijk 
belang betreffende het inwendig beheer van 
het quaranta ine-station, wordt overeengeko
men, da t de betrekkelijke voorrang van de 
twee ambtenaren a ls volgt zal worden geregeld : 

Elk der medische ambtenaren zal voor de 
eerste maal benoemd worden voor een tijdperk 
van twee jaren, gedurende het eerste waarvan 
hij genoemd zal worden adjunct-medisch inspec
teur en gedurende het tweede medisch inspec
teur. Voor het eerste jaar va.n den datum af, 
waarop deze overeenkomst .van kracht wordt, 
zal de medische ambtenaar, die benoemd is 
door de Britsch-Indische R egeering, medisch 
inspecteur zijn . Indien aan het eind van het 
tijdperk van twee jaren sinds de eerste be
noeming de medische inspecteur deel blijft 
uitmaken van het personeel van het quaran
taine-sta tion, zal hij terngkeeren tot den rang 
van adjunct-medisch inspecteur voor het eerste 
jaar van zijn tweeden diensttermijn of voor 
iederen verdcren termijn. Voor het geval, dat de 
medische inspecteur voor het einde van zijn 
diensttermijn om een of andere reden zijn be
trekking n eerlegt, zal hij worden opgevolgd 
door den adjunct-medisch inspecteur, die als 
medisch inspecteur zal optreden voor de rest 
van den t ermijn zonder het recht te verliezen 
oin het volgend jaar medisch inspecteur t e zijn. 

3. Do medische inspecteur zal do hoogste 
technische ambtenaar van het quftrantaine
station zijn. 

4. D e aa rd der maatregelen . toe te passen 
op schepen, welke alleen pelgrims van Neder
landsch-Indië vervoeren, zal bepaald worden 
door den lllcdischen ambtenaar, benoemd door 
de Nedcrlandsch-Inctische R egeering, afgezien 
van zijn rang als medisch inspecteur of a ls 
adj unct-medi8ch inspecteur. 

Op gelijke wijze zullen de maatregelen, toe 

te pa sen op schepen , welke geen pelgrims van 
Nederlandsch-Indiö vervoeren, bepaald worden 
door den medischen ambtenaar, benoemd door 
de Britsch-Indische R egeering. Bij schepen, 
welke pelgrims vervoeren zoowel van Neder
landsch-Indië als van elders, zal de directeur 
van het quaranta ine-station de eindbesli•sing 
hebben ten aanzien van de maatregelen, welke 
zullen worden toegepast. 

5. H et zal aan de Britsch-Indische en 
Nederlaudsch-Indische R egeeringen vrij staan 
medisch en sanitair pe1 EonecJ te ben oem en om. 
te worden toegevoegd aan de medische amb
tenaren, benoemd door de wede1zijdsche Re
geeringen. 

Epidernio!ogische berichtgeving. 
6. De Britsch-lnd ischc R egeering neemt op 

zich aan het Epidemiologisch Bureau voor het 
Verre Oosten te Singapore inlichtingen te ver
schaffen over gevallen van pest of cholera, 
welke zich geopenbaard hebben aan boord van 
pelgr imsschepen, die Kamaran of het qu,aran
taine-station aandoen. 

Financieel beheer. 
R echten geheven van pelgrims. 
7. H et bedrag van de rechten, te bet alen 

aan het quarantaine-station voor iederen pel
grim, vervoerd met alle schepen, welke verplicht 
zijn K amaran aan te doen, zal op 10 rupees 
bepaald blijven, totdat de B1itsch-Ind ische en 
Nederlandsch-Indische R egeeringen bij gemeen 
overleg anders bepalen. 

Financieele aansprakelijkheid van de verschillende 
Begeeringen, betrokken bij het beheer van he:t 
quarantaine-sl.ation en terugbetaling van voor-

schotten, "door haar gedaan. 
8. De Britsche en Britsch-Indische R egee

ringen eenerzijds en de edcrland che R egeering 
voor Nederland en Nederlandsch-Indië ander
zijds komen in beginsel overeen : 

(1 ) dat de sommen, voorgeschoten door de 
Britsche en Britsch-Indische R egeeringen om 
tekorten te dekken, welke zijn ontstaan b ij het 
beheer van het quaranta ine-station tot op 31 
Maart 1922, aan die R egceringen zullen worden 
tn ugbetaald uit de opbren~st van het quaran
taine-station ; 

(2) dat de verantwoordelijkheid voor ieder 
verder tekort, ontstaan na den datum, waarop 
deze overeenkomst van kracht wordt, gedeeld 
zal worden in verhouding tot het aantal pel
grims, door wie rechten aan het quaranta ine
station zijn betaald ; deze verhouding te bere
kenen in overeenstemming met het aantal 
pelgrims, dat zich inscheept op Britsch of 
Nederlandsch gebied van den datum af, waarop 
de overeenkomst van kracht word t . 

9. Voor de terugbetaling van de voor
ohotten, welke reeds door de Bi·itsche en 

Britsch-Indische R egceringen zijn gedaan en 
voor de vorming van ecne reserve om toekom
stige onvoorziene uitgaven te bestrijden, zullen 
maatregelen getroffen worden voor het in stand 
houden in Britsch-Indië van een fonds, te 
noPmen "H et K amaran Quarantaine Station 
Fonds", met ingang van den dat1Jm, waarop 
de overeenkomst van kracht wordt. In dit 
fonds zal worden gestort: 

, (a) 5 % van het bedrag, jaarlijks aan 
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quaranta inerechten geïnd, welke onmiddellijk 
in gelijke aandeelen zullen worden betaald aan 
de Britsche en Britsch-Indisohe R egeeringen 
als gedeelteujke afdoening van het bectrao, aan 
die R egeeringen verschuldigd met betnÎking 
tot de voorschotten, bedoeld in artikel 8 ( I ), 
totdat het geheele bedrag vereffend ia ; 

(b) ieder beschikbaar overschot met betrek
king tot het voorafgaande financieele jaar, 
nadat voorziening is getrofien voor de uitga ven, 
vereischt voor het komende jaar, welk over
schot een samengestelde interest van 5 % zal 
dragen. 

Jaarverslag en begrooting. 
10. De jaarujksche begrooting van het 

quarantaine-st.ation zal door den directeur 
worden voorbereid te zamen met een jaar
verslag. Deze moeten, met de opmerkingen 
van den medischen inspecteur en den adj unct
medischen 1mpecteur, aan de Britsch-Ind is"he 
R egeering worden voorgelegd zes maanden 
voor het bl'gin van het komende financieele 
jaar. Afschriften van het jaarverslag, de vast
staande cijfers van het voorafgaande jaar en 
de begrooting voor het komende jaar, te zamen 
met de balans van het Kamaran Quarantaine 
Station Fonds en de opmerkingen daarover 
:van den med ischen insrect€ur en den adjunct 
medischen inspecteur. zullen onmiddellijk door 
de Britsch-Indische R · geering aan de Neder
landsch-Indische R egeering medegedeeld wor
den. De opmerkingen van de Britsoh-Indische 
R egeering zullrn aan de Nederlandsch-Indische 
R egeering worden medegedeeld niet later dan 
drie maanden voor het begin van het volgende 
fina~cieele jaar. De begrooting van het quaran
taine-station za l niet worden goedgekeurd 
vóórdat de Nederlandsch-Indische R egeering 
hare instemming daaimede te kennen heeft 
gegeven of zoodanige wijzigingen zijn aange
bracht, welke door de Britsch-Indisohe en 
Nederlandsch-Indische R egeeringen zijn aan
vaard. 

Kapitaals-uitgaven. 
ll. De Britsch-Indische en Neded andsch

IndiRche R egeeringen zullen gezamenlijk de 
verbeteringen en veranderingen van het qua
rantaine-station vaststellen, welke kapitaals
uitgaven met zich brengen; bij de achtereen
volgende jaarujksche begrootingen van het 
quarantaine-station moet de volgorde, waarin 
zooclanige verbeteringen zullen worden uitge
voerd, worden bepaald en moeten de voorzie
n ingen voor de uitvoering daarvan worden 
getrnffen. 

Bijdrage in hel burgerlijk bestuur van het eiland 
Kamaran. 

12. Eene som van 10,000 rupees zal jaarlijks 
uit de inkomsten van het quarantaine-st ation 
aan de Britsch-Indische R egeering worden 
betaald voor het in stand houden van het 
burgerlijk bestuur van het eiland Kamaran. 

Beslechting van geschillen, ontstaan over de 
uitlegging van de overeenkomst. 

13. Ge chillen, ontstaan tusschen de Brit
i Che of Britsch-Indische R egeeringen eenerzijds 
en de Nederlandsche of Nederlandsch-Indische 
R egeeringen anderzijds over de uitlegging van 

deze overeenkomst zullen als volgt worden 
beslecht: 

Indien de directeur van het quarantaine
station niet tot overeenstemming kan komen 
met den medischen ambtenaa.r, benoe..nd •:!oor 
de Nederlandsch-Indische R egeering, wanneer 
de laatste optreedt, hetzij als medisch inspec
teur, hetzij als adjunct -medisch-inspecteur, ten 
aanzien van de uitlegging van eenig artikel 
van deze overeenkomst, zal hij de . feiten 
berichten aan de Brit,ch-Indische R egeering, 
welke zijn bericht onmiddell ijk ter kennis zal 
brengen van de Nederlandsch-Indische R egee
ring. De wede1zijdsche R egeeringen zullen 
daarop trachten in gemeen overleg tot oplossing 
van het geschil te geraken. Indien, na rijp 
beraad, de Britsch-Indische en Nederlandsch
Indisc,he R egeeringen niet in staat zijn in 
gemeen overleg tot oplossing van het geschil t e 
geraken, of indien tusschen haar beiden een 
gescliil rijst met betrekking tot de begrooting 
of eenige aangelegenheid, bedoeld in deze over
eenkomst, of met betrekking tot de uitlegging 
van deze overeenkomst, zullen zij ieder voor 
zich eene uiteenzet t ing der feiten zenden aan 
de Britsche en Nederlandsche R egeeringen, 
welke zullen t rachten eene oplossing langs 
diplomatieken weg te verkrijgen. Indien ook 
op deze wijze geene oplossing bereikt wordt, 
zullen de Britsche en Nederlandsche R egeerin
gen elk een vertegenwoordiger aanwijzen, welke 
vertegenwoordigers dan in gemeen overleg tot 
eene regeling van het geschil zullen trachten t e 
geraken. Indien de beide vertegenwoordigers 
daarin niet slagen, zullen zij gezamenujk een 
derde lid aanwijzen. Indien de beide vertegen 
woordigers op dit punt niet tot overeenstemming 
kunnen komen, zullen de Britsche en Neder
landsche R egeeringen den Voorzitter van het 
Permanente Hof van Intemationale Justitie 
verzoeken een derde lid aan te wijzen en de 
aldus samengestelde commissie za l het geschil 
beslissen . 

14. Deze overeenkomst, wl'lke zal worden 
bevestigd door eene wisseling van nota 'R langs 
dir lomatieken weg, za l op 1 J anuari 1927 in 
werking treden. van welken datum af de over
eenkomst van kracht zal blijven voor een tijd
perk van acht jaren. Zij zal echter hezienr 
kunnen worden na 1 J anuari 1933. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, deze overeen
komst hebben geteekend en er hunne ?egels 
aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Parijs, den 19den 
Juni 1926. 

(L. S.) W.I. DOUDE VAN TROOSTWUK. 
(L.S.) DE VOGEL. 
(L.S.) VAN DER PLAS . 
(L.S.) G. BurHANAN. 
(L.S.) J oHN M uRRAY. 
(L. S.) D. T. CHADWICK. 

BIJLAGE. 

Algemeene bepalingen. 
I. Indien zich gevallen van pest, choler• of 

gele koorts vovrdoen in de haven van vertrek 
van een pelgrimsschip, zal de inscheping niet 
plaats hebben, tenziJ de R egeering van het 
land, waartoe de haven behoort, maatregelen 
genomen heeft door immunisatie, segregatie of 
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observatie, nadat de personen in groepen ver
eenigd zijn, met of zonder bacteriologisch 
onderzoek, bestemd om te waarborgen, dat 
geen van de ingescheepte personen door een 
van deze ziekten zal worden aangetast.. 

II. Een schip, dat, behalve de gewone 
passagiers, waartoe de pelgrims, reizende in de 
hoogere klassen, mogen worden gerekend, 
minder pelgrims vervoert dan één per 100 
bruto register ton, zal Qiet worden beschouwd 
als een pelgrimsschip. 

III. Voor zoover mogelijk moeten pelgrims 
bij ontschepeng en bij inscheping aan de 
sanitaire stations, geen aanraking met elkander 
hebben op de landingsplaatsen. Ontscheepte 
pelgrims moeten in een kamp in zoo klein 
mogelijke groepen worden verdeeld. . 

Het is noodzakelijk, dat zij worden voorzien 
van goed drinkwater, verkregen hetzij van 
plaatselijke bronnen, hetzij door distillatie. 
Bepalingen toepasselijk op pelgrimsschepen. 

IV. Pelgrimsschepen moeten pelgrims kun
nen onderbrengen in de tusschendekken. 

Behalve de plaats, vereischt voor de beman
ning, moet het schip voor iederen persoon, on
verschillig van welken leeftijd, een oppervlakte 
beschikbaar stellen van 1,5 M2., overeenkomen
de met 16 Engelsche vierkante voet en een 
hoogte tusschen de dekken van minstens I ,80 M., 
overeenkomende met ongeveer 6 Eng. voet. 

Pelgrims mogen niet worden ondergebracht 
beneden het eerste tusschendek onder de water
lijn. Voldoende ventilatie moet worden verze
kerd, welke, in geval van een dek beneden het 
boven-tusschendek, mechanisch moet zijn. 

Behalve de ruimte, overeenkomstig het 
bovenstaande gereserveerd voor de pelgri ns, 
moet het schip op het bovendek voor iederen 
persoon, onverschillig van welken leeftijd, een 
vrije ruimte beschikbaar stellen van minstens 
0,56 ?t'l'., overeenkomende met ongeveer 6 Eng. 
vierkante voet, buiten de ruimte op het boven
dek beschikbaar gesteld voor ~ijdelijke zieken
verblijven, bemanning, stortbaden, latrines en 
voor den dienst op het schip. 

V. Behoorlijk afgesloten waschplaatsen moe
ten op het dek worden beschikbaar gesteld, 
een voldoend aantal waarvan uitsluitend gere
serveerd moet zijn voor vrouwen. De wasch
pl.aatsen moeten voorzien zijn van pijpen, 
waaraan kranen of douches zijn aangebracht, 
in staat om een voortdurenden toevoer van 
zeewater onder druk te geven, zelfs wanneer het 
schip voor anker ligt ; deze kranen of douches 
moeten zijn in de verhouding van 1 op 100 of 
een gedeelte van 100 pelgrims. 

VI. Het schip moet, behalve van clo~ets 
voor de bemanning, voorzien zijn van latrines, 
toeirerust met doorspoeltoestellen of met een 
wat'erkraan. Eenige van deze latrines moeten 
uitsluitend voor vrouwen gereserveerd zijn. 

De latrines moeten zijn in de verhoudmg 
van 2 op 100 of een gedeelte van 100 pelgrims. 

Fr mogen geen latrines in het, ruim zijn. 
VII. Het schip moet twee kombuizen af

zonderen voor gebruik door de pelgrims. 
VIII. Behoorlijk ingerichte ziekenverblij

ven, l:.ij den bouw waarvan volrloencle aandacht 
is geschonken aan veiligheid en hygiëne, moeten 
worden gereserveerd om zieken onder te 
brengen. Deze verblijven moeten op het boven
dek zijn gelegen, tenzij naar de meerring van 

de bevoegde san itaire 11,utoriteit, elders even 
hygiënische inrichtingen kunnen wor<len ge
maakt. Zij moeten zoo g~~ouw!1 zijn, .. rlat 
personen, die aan besmettehJke z1ekte!1 hJrl_E;n 
en personen, die met hen m aanrakmg z1Jn 
geweest, kunnen worden afgezonderd, overeen
komstig den aard van hun ziekte. 

HE>t ziekenverblijf, daa1 bij inbegrepen ieder 
tijdelijk ziekenve1blijf, moet 4 op 100 of een 
gedeelte van 100 ingescheepte pelgrims kunnen 
bergen, volgens den maatstaf van 3 M2 .• over
eenkomende met 32 Eng. vierkante voet, per 
patiënt. De ziekenverblijven moeten voorzien 
zijn van afzonderlijke latrines. 

IX. Ieder pelgrimsschip moet zooclanige 
geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen en in
strumenten aan boord hebben, a ls noodig zijn 
vcor de behand eling van zieken ; het moet 
voorzien zijn van pokken- en cholera-vacrins. 
Het is gewenscht, dat het ook voorzien zij 
van andere specifieke immunisatiemiddelen 
(vaccins en serums) in de noonige hoeveelheclen . 
De bepalingen, welke iedere RPgeering voor dit 
soort scheren vaststelt, moeten den aard en de 
hoeveelheid van deze middelen aangeven. 
Geneesmiddelen en behandeling 7,ullen den 
pelgrims kosteloos worden versrhaft . 

Ierler pelgrimsschip moet een meclisrh amb
tenaar aan boord herben, behoorlijk bevoegd 
in cvereenstemrr,ing met de bep,tlingen, welke 
gelden in het land van waar de pelg1·im ~ zich 
inschepen naar den Hedjaz, of waarhe!'Il zij 
daarvan terugkeeren. E en tweede merlisch 
ambtenaar met ~elijksoortige bevoegdheclen 
moet aan boorr! ztjn, wanneer het . aant-al pel
grims aan boord de 1000 te roven gast. 

Xi. De zwa.re hagage van de uelgrims moet 
worrlen inge5chreven en genummerd. De pel
grims mogen alleen die voorwerren hij zich 
houden. welke volstrekt noodzakelijk zijn ; de 
aard, de hoeveelheid en de afmetingen van 
<leze voorwerpen zullen worden uitgemaakt 
door bepalingen, welke iedere Regeering voor 
haar eigen schepen vaststelt.. ' 

XII. De bevoegde autoriteit zal het vertrek 
van een pelgrimsschip niet toestaan, voordat 
zij overt1: igd is : 

a. dat het schip grondig s!'hoon gemaakt en, 
indien ·noodig, gedesinfecteerd is ; 

h. dat het schip m een toestand is, waarin 
het de reis zonder gevaar kan onclernem!'n ; 
dat het voorzien is van de noodzakelijke uit
rustin _g <'Il toestellen voor gebruik in geval van 
schipbreuk, ongeluk of brand, van een toe0 tel 
voor <lraad!ooze telegrafie voor verzencling eri 
ontvangst, dat onafhankelijk van de ma<'~ine
kainer kan werken, en van voldoend rer!dmgs
materiaal ; dat het bPhoorlijk bemand, uitgerust 
en g<'ventileerd is en tenten heeft van volcloende 
afmeting om de dekken te overspannen ; en 
dat niets aan boord is, dat gevaarlijk voor de 
gezondheid en de veiligheid van de pasagiers is 
of kan worden ; 

c. dat aan boord, boven de rant,.•oen<'n voor 
de bemanning, voldomde voeclingsmiddelen en 
brandstoffen van goede kwaliteit voor al de 
pelgrims gedurende de geheele r!'1s aanwe1:ig 
zijn en dat er plaatsen zijn. gernhikt voor het 
opslaan van deze voeding•middelen en brand
stoffen ; 

d. dat het drinkwater van goede kwaliteit 
is en afkomstig van eene plaats, beveiligd tegen 
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besmetting ; dat het in voldoende hoeveelheid 
aanwezig is ; dat de bakken voor het drink
water veil ig zijn voor iedere bes::r>etting en zoo 
afgesloten, dat het water a lleen door middel 
van kranen of pompen kan worden verstrekt. 
De toestellen tot het verstrekken van water, 

· bekend onder den naam van "su çoirs", zijn 
volstrekt verboden; · 

e. dat het schip een condensator aan boord 
heeft, in staat om een hoeveelheid van minstens 

. 3 L. water per dag voor iederen pe1·soon aan 
boord, de bemanuing inbegrepen, t e distil
leeren; 

f. dat het schip een ontsmettingskamer 
aan boord beeft, waarvan de veiligheid en de 
doeltreffendheid door de sanitaire autoriteit in 
de haven, waar de pelgrims zich inschepen, is 
vastgest eld ; 

g. dat de bepalingen van clausule X zijn 
nageleefd; 

h. dat het dek vrij is van alle koopwaar en 
van hinderlijke voorwerpen. 

XIII. De gezagvoerde1· mag niet vertrekken 
zonder in zijn bezit te hebben : 

1°. een door de bevoegde autoriteit voor 
gezien geteekende lijst, welke aantoont den 
naam en het geslacht van ieder van de inge
scheepte pelgrims en het totaal aantal pelgrims, 
dat hij bevoegd is t e vervoeren ; 

2°. een gezondheidspas, welke aangeeft den 
naam, de n ationaliteit en de t onnenmaat van 
het schip, den naam van den gezagvoerder en 
van den arts, het juiste aantal ingescheepte 
personen - bemanning, pelgrims en andere 
passagiers - den aard van de lading en de 
pfaats van vertrek. 

De bevoegde a utoriteit moet op den gezond
heidspas vermelden of het aantal pelgrims, 
toegestaan volgens de bepalingen, ingescheept 
is of niet en, in het laat st e geval, het verder 
aanta l passagiers, dat het rnhip bevoegd is in 
de volgende aanleghavens in te schepen . 

XIV. Gedurende de r eis moet het dek, 
bestemd voor het gebruik van de pelgrims, 
v1ij gehouden worden van h inderlij ke voor
werp<'n ; het moet dag en n acht voor de passa
giers betchikbaar blij ven en kosteloos t e hunner 
beFchikking worden gesteld. 

XV. De tusscheri dekken moet en iederen 
dag, t erwijl de pelgrims op het dek zijn, zorg
vuldig worden schoongemaakt en met zand 
gewreven. 

XVI. Zoowel de latrines, toegewezen aan 
de passagiers, als die van de bemanning, moeten 
worden schoon gehouden en minst ens 3 maal 
daa gs en, indien noodig, vaker, worden ge
zuiverd en ontsmet. 

· XVII. De afscheidingen en uitwerpselen 
van personen, die verschijnselen van pest , 
cholera, dysenterie, of andere ziekten vertoonen, 
welke bun beletten de hospitaallatrines t e ge
bruiken , moeten worden opgevangen in potten, 
welke een on tsmettende oplossing bevat ten. 
Deze potten moeten worden geledigd in de 
hosritaal-lat1·ines, welke iedere maal, dat, zulks 
gecl a~ n is, gron cl ig moeten worden ontFmet. 

XVIIl. Al het beddengoed, de vloerkleeden 
en kleedingstukken, welke in aanraking geweest 
zij n met de zieken , bedoeld in de vorige clnu
sule, moeten terstond worden ontsmet. Dit 
voorrnhrift moet in het bijzonder worden in 
acht genomen t en opzichte van de kleeren van 

personen, die met de zieken in aanraking zijn 
geweest. 

Voor zoover de bovenbedc,elde voorwerpen 
geen waarde hebben, moeten zij of over boord 
worden geworpen, indien het schip zich niet in 
een haven of in een kanaal bevindt, of anders. 
worden verbr: nd. Andere voorwerpen moeten 
worden ontEmet. 

XIX. De verblijven, door de zieken inge
nomen, bedoeld in clausule VIII, mueten 
gronclig en geregeld worden schoongemaakt en 
ontsmet. 

XX. Niet minder dan 5 L. drinkwater moet 
iederen dag kosteloos t er beschikking worden 
gesteld van iederen pelgrim, onvers.Jhillig van 
w elk<'n leeftijd. 

XXI. Indien er eenige twijfel motht be
st aan over de hoedanigheid van het drinkwater, 
of eenige reden om t e vermoeden, dat het. mo
gelijkerwijze b&met mocht z.ijn, hetzij op de 
plaats van herkom~t , hetziJ gedu1ende de reis, 
moet het gekookt of op ander" wijze worden 
gesteriliEeerd en de gezagvoerder is verant
woordelijk om er op t oe te zien , dat het over 
boord wordt geworpen in de eerste aanle~haven, 
waar hij zich een meer zuiveren voorraad kan 
verschaffen. 

XXII. De medische ambtenaar moet de 
pelgrims bezoeken, de zieken behandelen en er 
op t oezien, dat de beginselen van hygiëne aan 
boord worden in acht genomen. Hij moet in het 
bijzond er: 

1 °. zich er van overtuigen, dat de rant
soenen, aan de pelgrims uitgedeeld, van goede 
hoedanigheid zijn, dat de hoeveelheid in over
eenstemming is met betireen is overeengekomen 
en dat zij behoor:ijk ziJn toebereid ; 

2°. zich er van overtuigen, dat de bepalingen 
van de clausules XVI, XVIII, XX en XXI 
van deze bijlage zijn nageleefd; 

3°. een dagboek houden van alle gebeurte
nissm, betrekking hebbende op de gezondheid 
gedurende <1 e reis en dit dagboek op verzoek 
overleggen aan de bevoegde autoriteit van de 
aanleghavenR of van de haven van bestemming. 

XXIII. Indien een st erfgeval plaats heeft 
gedurende de reis, moet de gezagvoerder dit feit 
aanteekenen tegenover den naam van den over
ledene op de lijst , voor gezien get eekend door ile 
autoriteit van de haven van vertrek en ook in 
het jomnaal den naam van den ove1le,Jene, 
zijn leeftij d, de plaats van waar hij kwam, de 
vastgest elde doodrnorzaak en den datum van 
het overlij den inschrijven. 

In geval van een overlijden als gevolg van 
een befmettelijke ziekte, moet het lijk, gewikkeld 
in een lijkkleed, dat in een ontsmettende oplos
sing is gedrenkt, aan de zee worden toever
trouwd. 

XXIV. De gezagvoerder moet er op toezien, 
dat alle voorbehoed-maatregelen, gedurende de 
r eis genomen, in het journaal worden inge
schreven. Het journaal moet door hem op 
verzoek aan de bevoegde autorit eit van de 
aanleghaven of van de haven van bestemming 
worden overgelegd. 

In _ _ëedere aanl eghaven moet de gezagvoerder 
de hJst, opgemaakt overeenkomstig clausule 
XIII, ,foor de bevoegde autoriteit voor gezien 
doen teekenen . 

Indien een pelgrim gedurende de reis wordt 
ontscheept , moet de gezagvoerder di t feit op 
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de lijst tegenover den naam van den pelgrim 
aanteekenen. 

In het geval, dat personen zich inschepen, 
moet~n hunne namen worden ingesC'breven op 
de hJst, overC'enkom~tig de bovenbedoelde 
clausule XIII. Dit moet worden gedaan, voordat 
de bevoeg~e autoriteit, gelijk zij verplicht is te 
doen, de hJ~t weder voor gezien teekent. 

Maatregelen te Kamaran. 
XXV. PelgTimss~hPpen van het Zuiden, 

bestemd voor den Hedjaz, moeten te Kamaran 
het qu11rantaine-station aanloopen en zullen 
worden behandeld, gelijk voorz:en in de vol
gende clausules. 

XXVI. SJbepen, die na medisch onderzoek 
worden bevonden onbem:.et te zijn, zullen tot 
het vrije verkeer worden tGegelaten nadat is 
gehandeld als volgt : 

De pelgrims moeten worclen ontscheept; zij 
moeten een stort- of een zeebad nemen; hun vuile 
ondergoed en ieder gedeelte van hunne perPoon
lijke gebruiksvoorwerren of hunne bagage, dat 
door den ambtenaar, aangewezen in artikel 4 
van de overeenkomRt, wordt geacht verdacht 
te zijn, za l worden onümet. De duur ,an deze 
behandelinq, ontschering en inscheping inbe
grepen, mag 48 uur niet te boven gaar. Mits 
dit t\1dperk niet wordt overrnhreden, ma.g een 
zoodani~ bacteriologirnh onderzoek worden 
ingePtelct, als de bovengenoemde ambtenaar 
noodig mocht achten. 

Inrlien er geen erkend of verdacht geval van 
pest of cholera gedurende deze behandeling 
wordt ontdekt, moeten de pelgrims terstond 
weder worden ingescheepi; en zal het schip zich 
naar den Hecljaz begeven. 

In afwijking van het bovenstaande kan de 
ambtenaar, aangewezen in artikel 4 van de 
overeenkomst, schepen, welke na medisch onder
z?ek bevonden zijn onbe,met te zij_n. vergunnen 
zich naar den Hedjaz te begeven, zonder aan 
de voorgeschreven maatregelen te worden onder
worpen, mits alle i,elgrim~ adn boord geïmmu
niseerd zijn tegen cholera en p'.lkken, met uit
zondering in geval van pokken voor die pel
grim~, die teelrnnen vertoonen de ziekte gehad 
te hebben en mits de bepalingen van deze bijlage 
strikt nageleefd zi;n . 

XXVII. Verdar.hte schepen, d. w. z. sJhepen, 
welke gevallen van pest of cholera aan boord 
hebben gehad, maa r waarop zich geen nieuw 
geval van pest binnen 7 dagen of van cho!era 
binnen 5 dagen vóór den datum van aankomst 
heeft voorgedaan, of aan bc1orrJ waarvan een 
ongewone sterfte onder de ratten is ontdekt, 
zuflen als volgt worden behandeld : 

De pelgrims zullen worden ont~cheept ; zij 
zullen een stort- d een zeebad nemen : hun 
vufe onder~_oed of ieder deel van hunne bagage 
of per•oonhJke gebruiksvoorwerpen, dat. door 
den ambtenaar, aangewezen in artikel 4 van de 
overeen korr.•t, ge11.cht wordt verdacht te zijn, 
zal worden , ntsmet. 

De gede('lten van het schip, waar de zieken 
verblijf gehouden hebben, moeten worden ont
smet. De duur van deze rehandeling, onts~he
ping en inscheping inbegreren, n.ag 48 uur niet 
te boven gaan; mits dit tijdperl--- niet wordt 
overschreden, ma.g e~n zoodanig bacteriologis~h 
onderzoek worden mgesteld, als de bovenge
noemde ambtenaar noodig moc:ht achten en, 

indien hij dit verkiest, mogen maatregelen 
worden genomen om alle ratten aan boord uit 
te meien. Deze maatregelen moeten op zoo
danige wijze worden uitgevoerrl, d,\t, voor 
zoover mogelijl<, rnhade aan de huid, de machi
nes en de lading van het rnhip wordt ve1meden 
en zij mogen niet langer dan 24 uur dmen. 

Indifn geen erkend of verdacht geval van 
pest of cholera gedm ende deze behandeling 
mocht wo1den ontdekt, moeten de pelgrims 
onmiddellijk weder worden ingescheept en zal 
het schip zich naar den Hedjaz begC'ven . 

XXVIII. Be, mette rnhepen, d. w. z. sche
pen, welke gevallfn van pest, rattenrest of 
cholera aan boord hebben, of welke gevallen 
van pest, binnen 7 dagen of van cholera binnen 
5 dagen vóór den datum van aankomst aan 
boo, d hebben gehad, zullen als volgt worden 
behandeld: 

Personen, die worden bevonden aan JJest of 
cholera te lijden, moeten ontscheept en in het 
ziekenverblijf worden gfgezonderd. De andere 
passagiers moeten worden ontrnheept en in 
zoovee] kleine grneren als mogelijk is wordPn 
afgezonde1d, opdat, indien pest of cholera in 
een groei, mocht uitbreken, niet allen bij dat 
uitbreken zullen worden betrokken. 

Het vuile ondergoed, de kleeding,stukken en 
peaoonltike gebrniksvoorwe1ren ,an de be
manning en de pasmg1ers moeten pondi~ wor
den onümet, zoowel als het geheele €Chip of 
zoodanige gedeelten van het schip en va.n de 
bagage, al~ de ambtenaar, aangewezen in artikel 
4 van de overeenkomst, zal besli~sen . 

De passagiers moeten in het quarantaine
st&.tion blijven 5 dagen in geval van chol P-Ja of 
7 dagen in geval van pest. Indien een nieuw 
gtval zich voordoet na ontrnhering, wordt het 
tijdperk van observatie verlengd met 5 dagen 
voor cholera en met 7 dagen voor pest, te 
r ekenen van den datum van afzondering van 
het laatste geval. 

In geval van pest of van de ontdekking van 
ratten, be, met met pest, moeten door de mni
taire autoriteit geraste maatregelrn worden 
genomen tot het uitroeien van alle ra•ten aan 
boo1d, met inachtneming vim de voo1zieningrn 
van claurnle XXVII. De pelgrims mogen n;et 
weder worden ingescheept en aan het sc-hi.i:, zal 
niet worden toegestaan zich naar den Herljaz 
te begeven, vóórdat deze maatregelen voltooid 
zijn. 

XXIX. Indien bij de aankomst van een 
schip van K amaran in een haven van den 
H ed jaz wordt vastgesteld, dat gevallen van 
pest of cholera zich aan boord hebben voor
gedaan gedmende de reis of op het oogenblik 
van aankomst en het schip naar Kamaran terng
keert, zullrn de maat? egelfn, aangegeven in 
clamr Ie XXVIII, word(n toegerMt. 

XXX. Inèien de bedevaart besmft is, kan 
een pelgrimsschip door de consu]ai, e autoriteit 
van het land waarvoor eenige van zijn relgr ims 
bestemd zijn, worden gelast op zijn terugr·eis 
naar het Zuiden K amaian binnen te looren. 
In dit geval zal de ambtenaar, aangewezrn in 
artikel 4 van de overeenl,omst, bPpalen , of, en 
zoo ja, welke quarantaine-maatregelen in het 
station zullen worden genomen. D, ze maatr<'gc
len mogen mhouden observatie, vaccinatie en 
bacteriolog1sch onderzoek . Indien geen geval 
van pest of cholera zich heeft voorgedaan ge-
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durende de reis of te Kamaran, mag de duur 
van deze maatregelen 5 dagen van den datum 
van vertrek uit den Hedjaz af niet te boven 
gaan. Indien een geval van pest of cholera 
zich aan boord of in het quarantaine-station 
heeft voorgedaan, moeten de maatregelen , voor
geschreven in clausule XXVIII, worden t,oe
gepast. De ontratting van het schip echter zal 
alleen worden uitgevoerd, indien de bov<mver
melde ambtenaar zulks noodig oordeelt. 

PROTOCOL. 
Ter gelegenheid van de onderteekening van 

de overeenkomst tusschen de Nederlaudsche 
Regeering voor Nederland en Nederlandsch
Inrtië eenerzij1• en de R egeeringen van Groot
B ritannië en Noord-Ierland en van Indië ander
zjjds, betreffende het beheer van het quaran
taine-station te Kamaran, hebben de onderge
teekende gevolmachtigden, met het oog op het 
wegnem en van twijfel en op een gemakkelijk 
werken van de overeenkomst, gemeend de wijze 
te moeten vastleggen, waarop zij de overeen
kom~t uitleggen met betrekking tot de volgende 
punten, verband houdende met de artikelen 7 
tot 12: 

1. Met het oog op dit protocol is aangeno
men, dat het financieele jaar voor het quaran
taine-station zal samenvallen met het kalender
jaar. 

2. H et is wel versta::..n, dat de Britsch
Indische R egeering op 1 J anuari 1927 ten goede 
van het Kamaran Quarantaine Station Fonds 
zal schrijven het 1aldo, afkomstig van pelgnms
quanmtainerechten, dat w,irdt ge,icht op 31 
M tart 1927 beschikbaar te zullen zjjn. D,i,irna 
zullen ten gunste van het Fonds te boeken zijn 
de bedragen, nader om.schreven in art. 9 van 
de overeenkomst. Deze bedragen kunnen als 
volgt worden onderscheiden : 

(a) bedragen, afhankelijk van de bruto 
ontvangsten uit pelgrimsrechten in het onmid
dellijk voorafgaande jaar; 

(b) bedragen, afhankelijk van de uitkomsten 
van het onmiddellijk voorafgaande werkjaar en 
van de vooruitzicht.en voor het komende jaar. 

Op 1 J anuari 1928 zal 5 % van de bruto 
ontvangsten uit pelgrimsrechten, betaald in 
1927. ten bate van het Fonds worden geboekt 
en onmiddellijk worden uitbetaald op de w:jze, 
aang"geven in art. 9 (a) van de overeenkomst. 
Dit ber:lrag zal alleen door de boeken van het 
Fonds loopen en voortgaan d;t ieder jaar te 
dom tot de voorschotten, vermeld in art. 8 (1) 
van de overeenkomst, geheel terugbetaa ld ziJn . . 
H et batig saldo, indien aanwezig, beschikbaar 
om ten bate van het Fonds geboekt te worden 
m et, betrekking tot het boekjaar 1927, zal niet 
kunnen worden va0 tgesteld, voordat de rekening 
van het b~ekjaar 1928 zal zijn afge~loten, omdat 
ieder voordeelig saldo, dat op 31 DeJember 1927 
zou kunnen bestaan als uitkomst van het 
werkjaar 1927, volgens artikel 9 (b) van de 
overeenkomst in de eerste plaats bestemo is 
om eenig tekort, dat in het v::ilgende jaar 1928 
zou kunnen voorkomen, te dekken. Dezelfde 
wijze van werken z~.! worden toegepast voor 
ieder volgend jaar met geëigende verandering 
der data. 

3. Het is wel verstaan, dat de rangorde 
van de betalingen uit het Fonds de volgende 
zal zijn: 

(a) De eerste verylichting, welke op het 
Fonds rust, is de jaarhjksche bet aling, voorzien 
in art. 9 (a) van de overeenkomst. Deze betaling 
zal worden voortgezet, totdat het geheel der 
voorschotten, vermeld in art. 8 (1) van de 
overeenkomst, zal zijn terugbetaald . De Perste 
betaling zal verschuldig,d zijn op 1 J anuari 1928 
me betrekking tot de ontvangsten uit pelgrims
rechten in 1927. 

lh) De volgende verplichting, welke op het 
Fonds rust, is het tekort te dekken, indien 
aanwezig, ;n het financieele jaar ontstaan en 
te waarborgen, dat een voldoend bedrag be~chik
baar ziJ om, te zamen met de uit quamntaine
rechten verwachte inkomsten in h"t komende 
jaar, de geheele begroote ,,itgaven va n dat jaar 
onder ieder hoofd t.e dekken, met name de 
loopende uitgaven van het station iret inbegrip 
van de jaarlijksche betaling, vermeld in art. 12 
van de overeen komst, en de kosten van uitvoering 
der verbeteringen en veranderingen, vermeld 
in art. 1 l. Dit tekort, indien aanwezig, . zal 
voor de eerste maal kunnen worden vastge
steld, wanneer de rekening van 1927 is afge
sloten. 

(r) De volgende verplichting, welke op het 
Fonds rust, is de terugbetaling in zoodan '.ge 
verdere termijnen, al• door de Britsch- fndische 
en Nederlandsch-Indische R egeeringen in ge
meen overleg mochten worden vastgPsteld, van 
het overschot der voorschotten, vermeld in 
art. 8 (1) van de overeenkomst, zulk• met het 
doel de terugbetaling van deze voorschot.ten te 
verzekeren zoo spoerlig als overeen +e brengen 
;s met de prompte uitvoering van de verbete
ringen en veranderingPn, vermeid in artikel 11. 

(d) De vulgende verplichting, welke op het 
Fonds rust, is de betaling van ieder voorschot, 
voortkomen<l uit dP. toepassing van art. 8 (2) 
van de overeenkomst. 

(e) Daarna zal het Fonds beschikbaar zijn 
als een reserve o:n verdere onvoorziene uitgaven 
te bestrijden. 

4. H et Î3 wel verstaan, dat, waar de Britsche 
en Britsch-Indische R egeeringen geen interest 
berekenen over de voorschotten, vermelrl in 
art. 8 (1) van de overeenkomst, a lleen interest 
verschuldigd is over het verschil tusrnhen het 
bedrag van het tegoed van het F onds en het 
uitstaande bedrag van deze voorsch'.ltten. 

Geteekend in dubbel, te Par~is, den 19den 
Juni 1926. 

W. l. D OUDE VAN TROOSTWIJK. 
DE VOGEL. 
VAN DER PLAS. 
G. B UCRANAN. 
JOHN M URRAY. 
D. T. CHADWICK. 

L onden, 22 Juli 1926. 

~~!lheer de Staatssecretaris, 

Overeenkomstig artikel 14 van de overeen
komst, met protocol, betreffende de ~anitaire 
contröle, uit te oefenen op het eiland Kamaran 
op de pelgrims van Mekka, geteekend te Parijs 
op 19 Juni j.l., heb ik de eer, in OJ.Jrlracht van 
mijne Regeering, ter kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat de Nederlandsche R egeering 
bovenbedoelde overeenkomst bevestigt. 

Aanvaard, Mijnheer de Staatssecretaris, de 
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hernieuwde verzekering van de meeste boog
-achtmg, waarmede ik de eer heb te zijn 

van Uwe Excellentie de zeer onder
danige en gehoorzame dienaar, 

R. DE MA.REES VAN SwINDEREN. 

.Sir AUSTEN ÜHAJIIBERLAIN, K. G., 
enz., enz., enz. 

N°. E 4613/80/91. Foreign Office, S.W.1. 
14 Augustus 1926. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer, de ontvangst te bevestigen 

van Uwe nota van 22 Juli n°. 994, waarbij U 
mij in kennis stelde met de bevestiging door 
de Nederlandsche Regeering van de overeen
komst en het protocol, geteekend te Parijs op 
19 Juni j .l., betreffende de controle en het beheer 
van het quarantaine-station op het eiland 
Kamaran. . 

In antwoord hierop heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de Regeeringen van Groot-Britannië 
-en Noord-Ierland en van Indië die documenten 
·eveneens bevestigen. 

Ik heb de eer te zijn, 
met de meeste hoogachting, 

M~nheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 
AusTEN ÜHAi\IBERLAIN. 

.Jonkheer R. DE MAREES VAN SwINDEREN. 
enz., enz., enz. 

"29 J,i/,i 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het schilderen van een schoolgebouw 

kan niet worden. opgevat als verbouw of 
verandering van inrichting ; de kosten 
daarvan zijn aan te merken als kosten van 
instandhouding. 

WIJ WILHELMINA, dNz . 
Beschilkkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Zwijndrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zui:l-Holland van 
28 1!'ebruari 1927, n°. 116, voor zoover daRrbij 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
van Zwijndrecht van 21 Januari 1926 is bepaald, 
'.lat die Raad ten onrechte overeenkomstig 
.art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 mede
werking hefcft vuleend met betrekking tot het 
schilder0 n van het gebouw der b\jzondere 
-school van de Vereeni~ing tot stichting en in 
standhouding van eene christelijke school te 
Groote Lindt D 57 b, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Çle
·schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juni 1927, n°. 526; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juli 1927, r 0 • !l642, Afd. L . 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Zwijndrecht 
in zijne vergadering van 21 Januari 1926 heeft 
besloten aan het bestuur der bovenvermelde 
school de krachtens artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking te 
verleenen o. a . voor het ~childeren van het 
schoolgebouw ; dat, nadat P. J. van Cilst te 
Zwijndrecht, tegen dit besluit bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in l>eroep was g,komen, dit 
college bij besluit var, '28 Februari 19?7 G. S. 
n°. 116, den appellant op eenige andFre pun~Pn 
:in het ongel~k stel!ende, het raadsbesluit voor 
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zooverre daarbij medewerking was verleend 
voor het schilderen van het schoolgebouw beeft 
vnnietigd, daarbij overwegende, dat de,;e uit 
g,ave, wel;e uitsluitend hare oorzaak vindt in 
den verwaarloosden toestand, waarin deze, 
reeds vóór het inwerking treden van de Lager
Onderwij swet 1920 bestaande school zich be
vond, niet geacht kan worden te behooren tot 
de kosten, welke langs den weg van artikel 72, 
der Lager-Onderwijswet 1920 aan de school 
besturen mogen worden vergoed; dat het ge
meentebestuur vermeent, dat niettemin de toe
passelijkheid van de genoemde wetsbepaling 
ten aanzien van deze uitgave verdedigbaar is 
met een beroep op de bedoeling daarvan; dat 
echter van deze bedoeling om nameliik de mede
werking der gemeentebesturen tot andere ge
vallen dan de met name genoemde uit te breiden, 
op geenerlei wijze blijkt, en veeleer uit het ver
bod, gesteld bij art. 5, derde lid, der wet, het 
tegendeel kan worden afgeleid; dat van dit 
besluit het gemeentebestuur bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de kosten van 
het schilderen van het schoolgebouw inder
daad zijn veroorzaakt door den verwaarloosden 
toestand, waarin het schoolgebouw zich reeds 
vóór het in werking treden van de La!l'er
Onderwijswet 1920 bevond; dat de financieele 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onder
wijs medebrengt, dat uitgaven ten behoeve van 
do bijzondere scholen, die noodwendig moeten 
worden gemaakt, ten laste van de <:remeente 
moeten worden gebracht, hetziJ Krachtens 
a rtikel 101, hetzij krachtens artikel 72 der wet; 
dat de werken in kwestie m:>e8ten worden uitge
voerd, om de school voor haar doen bruikbaar 
te doen blijven ; dat, indien deze werken vóór 
1920 waren uitgevoerd, de taxatie krachtens 
artikel 20'i der Lager-Onderwijswet 1920 zeker 
meer dan het bedrag der kosten hooger zou 
zijn geweest, zoodat de gemeente dan tot be
taling van rente zou zijn gehouden geweest ; 
dat de hierbedoelde werken in den zin van 
art. 72 der wet als "verbouw van de school" 
moeten worden aangemerkt ; dat immers in 
dat artikel naast elkander worden gesteld "ver
bouw van eene school" en "verandering van 
de inrichting van een schoolgebouw", waaruit 
valt af te leiden, dat de wetgever zich gevallen 
heeft gedacht, waarin verbouw van eene school 
niet leidt tot gewijzigde inrichting, welke ver
bouw dan het karakter van restauratie draagt ; 
dat in dien wijden zin de hierbe:loelde school
verbetering als "verbouw" moet worden aan
gemerkt ; dat bij de behandeling van de wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblrtd n°. 38) uit
drukkelijk door den Heer Rutgrrs is geconsta
teerd, .,dat men in het algemeen kan zeggen, 
dat de uitgaven ex artikel 72 zijn kapitaals
uitgaven, waarvoor geleend zou mogen worden, 
terwij l de uitgaven ex artikel 101 zijn uitgaven, 
die in eene handelsonderneming op de winst
en verliesrekening zouden moeten komen"; 
dat de hier in ~eding zijnde uitgaven inderdaad 
als kapitaalsuitgaven moeten worden aange
merkt, omdat zij tot stijging van het actief op 
de balans behooren te leiden ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
het gemeentebestuur van Zwijnrfrecht in zijn 
beroep. dat artikel 17, eerste lid, der Lager
Onderwijswet J 920 aan ü•der, die belang hAeft 
bii de vernietiging of verbetering van een lrrach-

3 ~ 
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tens de wet door Ged. Staten genomen besluit, 
daarvan beroep op Ons toekent ; dat bij het 
lager, zoowel openbaar als bijzonder, onderwijs 
in eene gemeente het gemeentebelang is b~
trokken, en wel niet alleen financieel - doch in 
de eerste plaats - met het oog op de belangen, 
die de ingezetenen voor hunne kinderen bii het 
lager onderwijs ter plaatse hebben; dat mits
dien de gemeente Zwijndrecht belang heeft bij 
de vernietiging of verbekring van het bestreden 
besluit van Ged . Staten: dat dus van dit be
sluit voor het gemeentebestuur beroep op Ons 
openstaat; 

0. ten aanzien van dP hoofdzaak, dat, het 
schilderen van het schoolgebouw, waarvoor 
door het schoolbPstuur gelden zijn Mngevra<igd, 
niet kan worden opgevat als verbouw of ver
an•lering van inriPhting van de school in den 
zin van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, 
doch dat de kosten daarvan zijn aan te merken 
als kosten van instandhouding van de school, 
waaromtrent bij art. 101 der wet de noodige 
voorzieningen zijn getroffen ; dat mitsdien 
artikel 72 der wet ten aanzien van het schilderen 
van het schoolgebouw geene toepassing kan 
vinden en Geel. Staten terecht te dezen aanzien 
het raadsbesluit hebben vernietigd; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz . (A.B.) 

29 Juli 1927. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Het 1 e lid van art. 150 is niet van toe

passing ingeval de wedde van den ambte
naar na 1 Juli 1922 wordt verlaagd doch 
niet daalt beneden het bedrag van den pen
sioensgrondslag op 30 Juni 1922. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol 
gende uitspraak gegeven in zake: 

X., wonende te Y., klaagster, voor wie ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : W. C. M. Nysen, hoofdcommies ter 
secretarie der gemeente Hilversum, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
OJ?enbare terechtzit-ting als gemachtigde is op
getreden: ;\L J. Jansen, hoofdcommies bij dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
IV at aan,7aat de feüen van het twistgeding : 
0. dat, Burgemeester en Wethouders van 

Hilversum hij besluit van 15 Februari 1926 den 
pensioensgrondslag van klaagster - klerk ter 
secretarie - ·met ingang van 1 Januari 1925 
hebben vastgesteld op f 1662: 

0. dat verweerder bij beslissing van 22 Fe
bruari 1927 in afwijking van voormelrl besluit 
den pensioensgrondslag van klaagster met in
gang van 1 Januari 1925 heeft vastgesteld op 
f 1600, daarbij overwegende, dat de wedde van 
klaagster met ingang van 1 Januari 1925 tot 
f 1600 werd verlaagd en haar pensioensgrondslag 
laatstelijk vóór I Juli 1922 bedroeg f 1453; 

0. dat klaagster tegen deze beslissing tijdig 
een bezwaarschrift heeft ingediend, houdende 

verzoek deze besli sing in te trekken en voor
meld besluit van Burgemeester en Wethouders. 
van Hilversum te handhaven, daartoe aan
voerende : 

.Naar haar mePning behoort die pensioens
grondslag te worden bepaald op het door Bur
gemeester en Wethouders van Hilversum vast
gesteld bedrag van f 1662. 

In artikel 150, 1° lid der Pensioenwet 1922 
is het behouden van een hoogeren pensioens
gronrlslag niet beperkt tot den grondslag op 
1 Juli 1922, zoodat de ambtenaren, die op dien 
datum in dienst waren en daa1na een hoogeren 
grondslag hebbPn bekomen, bij verlaging der 
wedde steeds oen hoogeren grondslag van nà 
1 Juli 1922 moeten blijven behou,len, daar 
krachtens wettelijk voorschrift door of voo1· 
hen voor pensioen naar dezen grondslag i 0 bij
gedragen. 

De bewoordingen van dit artikel laten m. i _ 
een andere jnterpretatie niet toe. 

In de wet is nergens bepaald, dat het tijdstip 
van het iriwerkingtreden der wet (1 Juli 1922) 
toepasselijk is op de zinsnede "het bedrag of 
het totaal bedrag, waarover krachtens wettelijk 
voorschrift door of voor hen voor pensioen is 
btgedragen". Het tijdstip geno, md in artikel 
150 heeft 11itsluitrnd en allePn betrekkirig op 
de ambten~ren En niet op hun grondslag. 

Dit zou trouwens ook 1n strijd zijn met de 
bedeeling van den wetgever. Deze heeft n.l. 
gewild, dat aan een ambtenaar, die op I ,Juli 
1922 in dienst was en volgens de vroegere pen
sioenregeling recht zou hebben gehad op een 
pensi cen hoo~er dan dat, berekend volgens de 
nieuwe wet, het hooger pensioensbedrag zal 
worden toegekend. 

Daarvoor is het dan· ook noodig, dat de 
berekening van het pensioen ze.l geschieden 
naar een pensioensgrondslag, niet lager dan 
dien, welken de ambtenaar gehad zou hebben 
onder vigeur van de oude wet. Dit resultaat 
nu wordt niet verkregen wanneer alleen de 
grondslag op 1 ,Juli 1922 als basis wordt ge
nomen, daar de eventueel gunstiger werking 
der oude pensioeruegeling dan aHeen maar 
kracht zou hebben indien de grondslag van den 
ambtenaar daalt beneden het bedrag daarvan 
op 1 Juli 1922. 

Aldus zou slechts een zeer beperkte garantie 
van eenmaal verkregen rechten onder rle vorige 
pensioenregeling worden verkregen, zulks in 
strijd met de bedeeling van den wetgever, die 
een volledige garantie heeft willen zien toe
gekend. 

0 . da.t verweerder bij beslissing van 5 April 
1927 klaagster's bezwaar hoeft afgewezen, daar
bij overwegende : 

d«t volgens reclamante's interpretatie van 
het eerste lid van artikel 150 der Pensioenwet 
die wet het stelsel van bevestiging van den 
pensioensgronds1ag bij verlaging van de wedde 
voor de ambtenaren, in dienst op 1 Juli 1922, 
in zijn vollen omvang heeft gehandhaafd ; 

dat echter de Pensioenwet met dat stelsel 
voor alle ambtenaren heeft gebroken; 

dat alleen artikel 150 dier wet aan eerstge
noemde ambtenaren waarborgt het behoud van 
den pensioensgrondslag of het totaal aan pen
sioensgrondslagen, ,vaarover volgens eene 
vroegere Pensioenwet door of voor hen is bij
gedragen; 
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dat dit artikel als overgangsbepaling niet 
handelen kan over bevestiging ook van een 
na 1 Juli 1922 aan wedde en pensioensgrond
slag verkregen bedrag; 

dat dit niet in strijd is met de bedoeling van 
den wetgever ; 

dat, voor zooveel de gemeente-ambtenaren 
betreft, die bedoeling tot uitdrukking komt in 
artikel l 73rn b der Pensioenwet ; 

dat deze wetsbepaling immers alleen de op 
de pensioenberekening betrekking hebbende 
bepalingen_ der vroegere Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 en niet tevens de 
artikelen dier wet betreffende de regeling van 
den Pensioensgrondslag handhaaft ; 

dat dus ook hieruit blijkt, dat artikel 150 
der Pensioenwet de door reclamante bedoelde 
verdere strekking niet heeft ; 

dat reclamante's wedde met ingang van 
1 Januari 1925 werd verlaagd tot f 1600 en 
derhalve niet daalde beneden het bedrag van 
haar pensioensgrondslag op 30 Juni 1922, zijnde 
f 14-53; 

dat het eerste lid van artikel 150 der Pen
sioPnwet hier dus niet van toepassing is ; 

0. dat klaagster tegen voormelde beslissing 
van 5 April 1927 tijdig in beroep is gekomen 
en bij klaao-schrift heeft verzocht haar pen
sioensgrond~ag met ingang van 1 Januari 1925 
weder vast te stellen op f 1662 daartoe aan
voerende: 

Ondergeteekende Mej. X ., klerk ter secretarie 
van Hilversum heeft de eer U mede te deelen, 
dat bij beschikking van den Pensioenraad 

dd. 5j9 April 1927 A. D.n n°. 
7;i/ III afwijzend 

is beschikt op haar bezwaarschrift dd. 5 Maart 
1927 tegen een besluit van dian Raad van 22/26 

F b . 1927 G 722·2 b" · f "kin e ruan . n°. 301 r waar IJ ma W1J g 

van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Hilversum van 15 Februari 1926 
haar pensioensgrondslag met ingang van 
1 Januari 1925 door den Pensioenraad is vast
gesteld op f 1600. 

Met deze beschikking kan zij zich niet ver
eenigen, waarom zij overeenkomstig het be
paalde in art. 127 der Pensioenwet 1922 bij 
Uwen Raad in beroep komt. 

Naar h aar meening behoort die pensioens
grondslag te worden bepaald op het door Bur
gemeester en Wethouders van Hilversum vast
gesteld bedrag van f 1662. 

In art. 150, 1 e lid der Pensioenwet 1922 is 
het behouden van een hoogeren pensioensgrond
slag niet beperkt tot den grondslag op 1 Juli 
1922, zoodat de ambtenaren, die op dien datum 
in dienst waren en daarna een hoogeren grond
slag hebben bekomen, bij verlaging der wedde 
steeds den hoogeren grondslag ook van na 
1 Juli 1922 moeten blijven behouden, daar 
krachtens wettelijk voorschrift door of voor hen 
voor pensioen naar dezen grondslag is bijge
dragen. 

De bewoordingen van dit artikel laten naar 
haar meening een andere interpretatie niet toe. 

In de wet is nergens bepaald, dat het tijdstip 
van het inwerkingtreden der wet (1 Juli 1922) 
toepasselijk is op de zinsnede "het bedrag of 
het totaal bedrag, waarover krachtens wettelijk 
voorschrift door of voor hen voor pensioen is 
bijgedragen". 

Het tijdstip genoemd in art. 150 heeft uit· 
sluitend en alleen betrekking op de ambtenaren 
en niet op hun grondslag. 

Evenmin is in dit artikel bepaald, dat bijge
dragen moet zijn krachtens een vroegere Pen
sioenwet, zooals door den Pensioenraad in zijn 
beschikking is betoogd. 

Dit zou trouwens ook in strijd zijn met de 
bedoeling van den wetgever. Deze heeft n.l. 
gewild, dat aan een ambtenaar, die op 1 Juli 
1922 in dienst was en volgens de vroegere pen
sioenregeling recht zou hebben gehad op een 
pensioen hooger dan dat, berekend volgens de 
nieuwe wet, het hooger pensioenbedrag zal 
worden toegekend. 

Daarvoor is het dan ook noodig, dat de be
rekening van het pensioen zal geschieden naar 
een pensioensgrondslag, niet lager dan dien, 
welken de ambtenaar gehad zou hebben onder 
vigeur van de oude wet. 

Dit resultaat nu wordt niet verkregen wan
neer alleen de grondslag op 1 Juli 1922 als basis 
wordt genomen, daar de eventueel gunstiger 
werking der oude pensioenregeling dan alleen 
maar kracht zou hebben, inclien de grondslag 
van den ambtenaar daalt beneden het bedrag 
daarvan op 1 Juli 1922. 

Aldus zou slechts een zeer beperkte garantie 
van eenmaal verkregen rechten onder de vorige 
pensioenregeling worden verkregen, zulks in 
strijd met de bedoeling van den wetgever, die 
een volledige garantie heeft willen zien toe 
gekend. 

Deze bedoeling komt ten duidelijkste tot uit
drukking in art. 173, IIIb der Pensioenwet. 

Krachtens dit artikel is n.l. o. m. art. 8, 1 ° 
van de Pensioenwet 1913 van kracht gebleven 
voor die ambtenaren, voor wie de toepassing 
van die artikelen een hooger pensioen oplevert 
dan die van de voor die artikelen in de plaats 
getreden bepalingen in verband met art. 151 
der Pensioenwet. 

In artikel 8, 1 e lid der Pensioenwet 1913 is 
bepaald, dat het pensioen bedraagt voor elk 
jaar van den diensttijd een zestigste deel van 
het bedrag dat den gemeente-ambtenaar over 
zijn laatste vijf dienstjaren als gemeente-amb
t enaren gemiddeld per jaar tot pensioensgrond
slag heeft gestrekt. 

Bij het van kracht verklaren van dit artikel 
is geen enkele restrictie gemaakt, en het zou 
daarom een absolute onmogelijkheid zijn dit 
artikel toe te passen, indien niet de ambtenaar 
tevens een pensioensgrondslag heeft, berekend 
ook na 1 Juli 1922 aan de hand van de Pen
sioenwet 1913. Wanneer derhalve de bevestigde 
grondslag beperkt zou blijven tot 1 Juli 1922, 
zou artikel 8, 1 • lid niet ten volle van kracht 
blijven, hetgeen uitdrukkelijk in strijd zou zijn 
met art. 173, III b der Pensioenwet 1922. 

De beslissing van den Pensioenraad is h. i. 
daarom in strijd zoowel met de bewoordingen 
van art. 150 der Pensioenwet en evenzeer, het
geen ten duidelijkste blijkt uit art. 173, III b 
met de bedoeling van den wetgever. 

0. dat verweerder hiertegen bij contra
memorie heeft betoogd : 

Appellante's meening dat artikel 150 der 
Pensioenwet alleen betrekking heeft "op de 
ambtenaren en niet op hun grondslag" en dat 
voorts dat artikel niet bepaalt, ,,dat bijgedragen 
moet zijn krachtens eene vroegere Pensioen• 
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wet" is niet juist. Dit blijkt duidelijk uit de 
• Memorie van Toelichting van het ontwerp dier 

wet - gedrukte stukken Tweede Kamer, 
Zitting 1920/1921, 295 n°. 3 - waarin op 
bladzJJde 3 onder XV ten aanzien van dat ar
tikel (133a oud), wordt opgemerkt: ,,Nieuw is 
ook artikel 133a dat voorschriften geeft om
trent krachtens bestaande pensioenwetten ver
kregen pensioensgrondslagen die hooger zijn 
dan de wedden", en in welke Memorie voorts 
op bladzijde 7 (ad XV) vermeld wordt, dat 
,.het systeem van het wetsontwerp is, dat amb
tenaren die nog krachtens een der bestaande 
pensioenwetten een pensioensgrondslag hebben 
hooger dan hunne wedde, dien ..... behouden, 
opdat zij later -, eventueel met toepassing 
van het tegenwoordige artikel 1731 b (voor 
burgerlijke ambtenaren in den zin van de Bur
gerlijke Pensioenwet) enz. - over dien grond
slag kunnen worden gapensionneerd". 

Uit het bovenstaande blijkt tevens dat de 
bedoeling van den wetgever is geweest in ge
vallen van pensioenberekening volgens de 
vroegere pensioenwetgeving die berekening te 
doen plaats hebben naar het hoogste bedrag 
aan pensioensgrondslagen dat de betrokkenen 
onder die wetgeving hadden en niet naar be
vestigde pensioensgrondslagen, die zij slechts 
zouden hebben ontvangen, indien de vroegere 
wetten niet door de tegenwoordige wet waren 
vervangen. 

Onjuist is dan ook appellante's meening dat 
de door ons aan artikel 150 der Pensioenwet 
gegevens toepassing slechts eene beperkte ga
rantie van verkregen rechten is . Appellante 
verwart verkregen rechten met vóór 1 Juli 
1922 bestaan hebbende uitzichten. De vroegere 
rechten zijn door die toepassing niet aangetast; 
handhaving van vroegere uitzichten, namelijk 
om bij op weddeverhooging na 1 Juli 1922 ge
volgde weddeverlaging in het bezit van den 
hoogeren pensioensgrondslag te kunnen blijven 
( en later eventueel naar dien grondslag te kunnen 
worden gepensionneerd) heeft de wetgever hier 
niet gewild. 

Aan de omstandigheid dat op grond van 
&rtikel 173m b der Pensioenwet voor de pen
sioenberekening volgens de vroegere Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913 het 
eerste lid van artikel 8 van laatstgenoemde wet 
van kracht is gebleven kan allerminst een argu
ment worden ontleend voor de juistheid van de 
meening van appellante. Immers dat lid zegt 
niets omtrent het bedrag van den pensioens
grondslag. Het ziet enkel op de berekening van 
het pensioen en bepaalt dat die berekening 
moet geschieden naar het bedrag dat de be
trokkene gedurende het daar bedoeld vijfjarig 
tijdvak gemiddeld per jaar tot pensioensgrond
slag heeft gestrekt. Het bedrag van dien pen
sioensgrondslag moet worden getoetst aan de 
op de regeling van den pensioensgrondslag be
trekking hebbende bepalingen, die van kracht 
waren toen die pensioensgrondslag vastgesteld 
moest worden. En die bepalingen zijn in casu 
die van de Pensioenwet 1922, die, gelijk gezegd, 
verhooging van den grondslag tot het door 
appellante gewenschte hooger bedrag niet toe
laat. Alleen dan zou een beroep op a rtikel 
173m b dier wet opgaan, indien in die wets
bepaling mede waren gehandhaafd de op de 
1·egeling van den pensioensgrondslag betrek-

king hebbende bepalingen (de artikelen 19 tot 
en met 21) van de Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913. Dit is echter, zoo
als reeds in de bestreden beslissing is vermeld, 
niet het geval' 

In rechte: 
0. dat verweerder op de bij de bestreden 

beslissing en contra-memorie aangevoerde gron
den, welke deze Raad overneemt en tot de zijne 
maakt, tarecht heeft beslist, dat de pensioens
grondslag van klaagster met ingang van 1 
Januari 1925 behoort te worden vastgesteld 
cp f 1600; 

0. dat mitsdien de bestreden beslissing be
hoort te worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. ( A. B.) 

30 Juli 1927. BESLUIT, omtrent vervoer van 
suiker en kandij in het terrein van toezicht. 
s. 283. 

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

Financiën van 13 Juli 1927, n°. 229, Accijnzen; 
Gezien artikel 87, § 2, der Su ikerwet 1924 

(Staatsblad n°. 425) zooal~ die bepaling luidt 
ingevolge de wet van 21 Juli 1927 (Staatsblad 
n°. 256); 

D en Raad van State gehoord (advies van 26 
Juli 1927, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juli 1927, n°. 131, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Op de gedeelten van het terrein 

van toezicht omschreven bij artikel 177 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38), langs de Duit5che en langs de Bel
gische grenzen, mag suiker, kandij daaronder 
begrepen, niet dan gedekt door een geleibiljet 
of ander geldig document worden vervoerd in 
hoeveelheden boven één kilogram. 

Op de gedeelten van voormeld terrein gelegen 
binnen de gemeente Alphen c,i Riel wordt deze 
hoeveelheid verminderd tot 250 gram. 

Op de in dit besluit bedoelde gedeelten van 
voormeld t errein mag kandij, hoe gering de 
hoeYeelheid ook zij, door kinderen beneden den 
leeftijd van zestien jaren niet ongedekt worden 
vervoerd .• 

2. Artikel 1 van Ons besluit van 7 November 
1903 (Staatsblad n°. 273) is ingetrokken. 

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

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit l:,esluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R 1ad van State. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER, 

(Uitgeg. 17 Aug. 1927.) 
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30 Juli 1927. BESLUIT tot aanvulling van den 
algemecnen maatref!:el van bestuur, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 6 Juni 
1922 (Staatsblad n°. 398) en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 27 Augustus 1925 
(Staatsblad n°. 368). (Bepalingen betreffen
de uitvoering van artikel 14 der Pensioen
wet voor de zeemacht, Staatsblad 1922, 
n°. 65). S. 284. 

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

Marine ad interim van 13 Juni 1927, Afdeeling 
B, 1e Bureau, n°. 61; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
regelen aan te vullen, welke bij Ons besluit van 
6 Juni 1922 (Staatsblad n°. 398), gewijzi~d bij 
Ons besluit van 27 Augustus 1925 (Staatsblad 
n°. 368) zijn gesteld ter uitvoer;ng van de 
bepalingen van artikel 14 der Pensioenwet voor 
de zt>emacht (Staatsblad 1922, n°. 65), zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 273); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juli 1927, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 1finis
ter van Marine ad interim van 27 Juli 1927, 
Afdeeling B, l • Bureau, no. 50; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. Ons besluit van 6 Juni 1922 (Staat.sblad 

n°. 39S), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 27 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 368) aan 
te vull en als volgt: 

Tusschen de woorden "telegrafist" en "be
kwaam zeilmaker", voorkomende onder 1°. I c, 
worden ingevoegd de woorden : 

,,geschutmaker ; 
pijper; 
geoefend afstandwaarnemer;". 
2°. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaat.st. 

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

Soestdijk, den 30sten Juli 1927. 
WILHELMINA. 

De JJ,Jini'.ster van 1lfarine a. i., LAMBOOY. 
( Uitgeg. 24 Aug. 1927.) 

1 Augustus 1927: BESLUIT tot nadere ~jziging 
van het Koninklijk besluit van 6 Februari 
1911 (Staats lad n°. 45), sedert gewijzigd, 
tot uitvoering van de artikelen 1, 4 en 5 der 
.,Trekhondenwet" 1910 (Staatsblad n°. 203). 
s. 285. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
16 Maart 1927. n°. 1090, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1927, no. 24); 

Ge!et op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
29 Juli 1927, n°. 4388, afd. B. B.; 

Gelet op de artikelen l, 4 en 5 der "Trek
hondenwet," 1910 (Staatsblad n°. 203); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Ingaande 1 Januari 1928 wordt Ons besluit 
van 6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45), sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van de artikelen l, 4 
en 5 der "Trekhondenwet" 1910 (Staatsblad 
n°. 203), nader gewijzigd als volgt : 

Aan artikel 1 wordt toegevoegd als tweede 
en derde lid : 

"Burgemeester en ,vethouders geven het 
nummerbewijs, bedoeld in artikel 2 der "Trek
hondenwet" 1910 (Staatsblad n°. 203), slechts 
af, indien na keuring van den hond diens 
lichamelijke geschiktheid voor gebruik als trek
hond is gebleken. 

Zij kunnen herkeuring op door hen te bepalen 
tijdstippen bevelen. " 

Artikel 6 wordt gelezen : 
"Het is, behoudens het bepaalde in het tweede 

lid, verboden, dat zich tijdens den rit iemand op 
de hondenkor bevindt. 

Op daartoe strekkend verzoek, kan de Bur
gemeester eene schriftelijke vergunning geven 
tot het zich bevinden op de kar tijdens den rit, 
door één persoon. 

Deze vergunning, waarvan aanteekening 
geschiedt op het nummerbewijs, kan te allen 
tijde door den Burgemeester worden ingetrok
ken. Behoudens intrekking is zij van kracht 
gedurende het tijdperk tusschen twee op 
elkander volgende kp11ringen. 

De lading. en wanneer ,ic•h een persoon op 
de kar bevindt, deze inbegrepen, moet zich in 
evenwicht bevinden, en haar gewicht mag niet 
zoo groot zijn, dat het trekken bovenmatige 
inspanning vereischt." 

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

Soestdijk, den l sten Augustus 1927. 
WILHELMINA. 

I>e .1/; n.:ster van Binnenlandsche 
7,aken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
( Uitgeg . 24 Aug. 1927.) 

1 Augustus 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet. 
Toepassing art . 101. Vergoeding uit de 

gemeentekas aan bijzondere scholen voor 
kosten van instandhouding. ~ 

De wet spreekt zonder eenige beperking 
van het aanschaffen van schoolboeken, 
leermiddelen en schoolbehoeften. Alle uit
gaven voor deze aanschaffing, uit welken 
hoofde zij ook plaats vinden, behooren tot 
de in art. 101, lid 2 bedoelde kosten. 

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

het bestuur der Vereeniging St . Joseph te Alk
maar tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 16 Maart 1927 
no. 118 A., voor zoover daarbij" ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den Raad van de Gemeente Alkmaar van 15 
Juli 1926 n°. 26, tot vaststelling o.m. van dé 
gemeenteiijke vergoeding, bedoeld in a rtikel 
101, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 
over het jaar 1923, ten behoeve van de Roomsch-

' Katholieke Jongensscholen aldaar, Nieuwlan-
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dersingel (school A.), St. Annastraat (School B.) 1 

en Nieuwstraat (school C.); 
D,en Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Juli 1927, n° . 563; 

Op de voordracht van Onzen }1:inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juli 1927, n°. 10044 afdeeling Lager-Onder
wijs-Financieel ; 

O. dat de Raad der Gemeente Alkmaar bij 
besluit van 15 Juli 1926 o. m. heeft vastgesteld 
de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
101, lid 2. der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923 ten behoeve van de Roomsch
Katholieke Jongensscholen voor gewoon lager 
onderwijs aldaar, Nieuwlandersingel (school A.), 
St. Annastraat (school B.) en N'ieuwstraat 
(school C.): dat, nadat het schoolbestuur bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 
beroep was gegaan, dit College bij besluit van 
16 l\Iaart 1927 de door den Raad vast(!;estelde 
vergoeding heeft gehandhaafd, daarbij over
wegende, dat het bezwaarvanhetsehoolbestuur, 
dat bij de vaststelling van het gemiddeld bedrag 
per leerling van de kosten, bedoeld in lid 2 
van artikel 101, verschillende uitgaven voor 
schoolboeken, leermiddelen, schoolbehoeften, 
enz. niet zijn medegerekend, ongegrond is, 
aangezien deze uitgaven een gevolg zijn deeis 
van de toeneming van het aantal leerlingen, 
deels van de in het jaar 1922 ingevoerde reor
ganisatie van het openbaar lager onderwijs, 
zoodat zij niet als onderhoudskosten kunnen 
worden aangemerkt, terwijl alleen met deze 
kosten rekening mag worden gehouden; dat het 
schoolbestuur van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep is gekomen. in hoofd
zaak aanvoerende. dat ingevolge de uitdruk
kelijke bepaling van artikel 101, lid 5, juncto 
artikel 55 onder f. der wet de kosten van het 
aanschaffen en onderhouden van de school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften in 
aanmerking moeten worden genomen ; dat het 
niet door Gedeputeerde taten mondeling is 
gehoord en het niet. op de motieven van den 
Raad heeft kunnen ingaan, daar deze hem 
onbekend zijn; 

0. dat ingevolge lid 5 van artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 tot de kosten van de 
openbare lagere scholen. bedoeld in lid 2 van dit 
wetsartikel o. a . behooren die volgens artikel 55 
onder f. ; dat, nu de wet zonder eenige beper
king spreekt van het aanschaffen van de school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften, alle 
lûtgaven voor zoodanige aanschaffing, uit wel 
ken hoofde zij ook plaats vinden, tot de in arti
kel 101, lid 2, bedoelde kosten behooren; dat 
mitsdien de Raad en Gedeputeerde Staten ten 
onrechte hebben gemeend, dat bjj de vaststel
ling van de kosten der openbare lagere scholen 
de door het schoolbestuur bedoelde uitgaven 
voor schoolboeken, leermiddelen en schoolbe
hoeften niet in aanmerking moeten worden 
genome.n ; 

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

het besluit van den Raad van Alkmaar van 
15 J uli 1926 n°. 26. voor zoover daarbij de ver
goeding, bedoeld in artikel 101, lid l, over het 
jaar 1923 voor de drie scholen van den appel
lant is vastgesteld, en het besluit van Gede
puteerde Staten van Noord-Holland van 16 

::lfaart 1927 no. ll8 A., voor zoover daarbij de 
door den Raad vastgestelde bedragen zijn ge
handhaafd, te vernietigen. 

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. 

Soestdijk, den 1 Augustus 1927. 
WILHELi\IINA. 

De Minister van Orulerwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. (B.) 

2 Aug11,stus 192ï. BESLUIT tot aanvulliruz van 
het llfijnreglement 1906. S. 286. 

WIJ WILHELi\IINA, E~z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 29 Juni 1927, La. P., afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op >irtikel 9 van de wet van 27 April 
1904 (Staatsblad n°. 73), het laatst gewijzigd bij 
de wet van 28 April 1927 (Staatsblad n°. 105); 

Gelet op Ons besluit van 22 September 1906 
(Staat-11blad n°. 248) (Mijnreglement 1006), het 
laatst gewijzigd bij Ons besluit van 24 Augustus 
1925 (Staatsblad n°. 362); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Jul i 1927, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juli 1927, n°. 412, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Mijnreglement 1906 als volgt te wjjzigen: 
Art. I. 1. Aan het slot van artikel 1 

wordt toegevoegd : boring : mijnbouwkundige 
onderzoeking van de oppervlakte uit door mid
del van boorwerken. 

2. In het eerste lid van artikel 3 wordt na 
"de bestuurders van de mijn" ingevoegd "en 
de leider van de boring". 

3. In het derde lid van artikel 3 wordt na 
,,de bestuurders" ingevoegd "of den leider". 

4. In artikel 4 · wordt na "de bestuurders 
van de mijn" ingevoegd "of den leider van de 
boring". 

5. In artikel 8 wordt na "mijn" ingevoegd 
,,of eene boring". 

6. In artikel 9 wordt na "iedere mij n" in
gevoegd "en bij iedere boring". 

7. In artikel 10 wordt na "bestuurders van 
de mijn" ingevoegd "en den leid.er van de boring" 
en wordt na "personeel van de mijn" ingevoegd 
,,of van de boring". 

8. In artikel 11 wordt na "bij de mijn" 
ingevoegd "of de boring". 

Art. II. Artikel 17 wordt Yervangen door 
een nieuw hoofdstuk : • 

HOOFDSTUK lia. 

Boringen. 

Art. 17. 1. Voordat eene boring wordt 
aangevangen, moet schriftelijk mededeeling 
worden gedaan aan den hoofdingenieur der 
mijnen van: 

a. naam, voornamen, beroep en woonplaats 
van den leider van de boring ; 

b. het doel van de bor ing ; · 
c. de plaats, waar de boring za.l worden 

verricht; 
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d. den vermoedolijken aanvang van de 
werkzaamheden. 

2. Deze mededeeling moet vergezeld gaan 
Yan eene kaart of sohetsteekening, waarop de 
plaats, waar de boring zal worden verricht, 
nauwkeurig is aa,ngegeven. 

Art. 17A. Indien bij eene boring de aan
wezigheid van een of meer van de delfstoffen, 
bedoeld in artikel 2 der wet van 21 April 1810 
(Bulletin des Lf'Jis n° . 285) wordt aangetoond, 
moet daarvan onverwijld mededeeling worden 
gedaan aan den hoofdingenieur der mijnen, ook 
indien geen aanspraak op het vindersrecht ten 
aanzien van de aangetoonde delfstof wordt ge
maakt. 

Art. 17B. 1. Yan de beëindiging van eene 
boring of staking der werkzaamheden moet 
mededeeling worden gedaan ·aan den hoofd
ingenieur der mijnen . 

2. Gelijke mededeoling moet worden gedaan 
Yan de hervatting Yan de gestaakte werkzaam
heden. 

A1·t. 170. Het is verboden, boringen te 
verrichten, waardoor de veiligheid bij de mijn
ontginning kan worden bedreigd. 

Art. 17D. 1. Het is verboden, boringen te 
verrichten binnen 300 Meter van de Rijksgrens, 

2. Onze Minister is bevoegd van het voor
:schrift van het eerste lid ontheffing te verleenen. 

Art. l 7E. De hoofdingenieur der mijnen is 
bevoegd, den leider van de boring gehoord, 
voorschriften te geven betreffende den afvoer 
van schadelijke stoffen. 

Art. l 7F. Do leider van de boring is ver
plicht maatregelen te nemen om te voorkomen, 
dat door het spoelwater of ondergrondsche 
waterlagen de ontginning van de doorboorde 
delfstoffen wordt belemmerd of geschaad. 

Art. 170. Indien zout wordt aangeboord, 
mag, indien bij hot voortzetten der boring met 
een spoeling wordt gewerkt, slechts eene zoo
danige boorspoeling worden gebruikt, welke 
het zout niet oplost. 

Art. 17H. 1. Indien aardolie als doel der 
boring is aangegeven of indien zich eenige aan
wijzing voordoet, dat aardolie of aardgas zal 
worden aangetroffen, is de hoofdingenieur der 
mijnen bevoegd nadere voorschriften te geven : 

a. ter verzekering van de veili"heid van 
p ersonen ; 

b. ter voorkoming van brandgevaar ; 
c. ter voorkoming van het verloren gaan 

-yan de olie ; 
d. t er voorkoming van de verwatel'ing van 

de olieafzetting. 
2. In de in het vorige lid bedoelde gevallen 

is de leider van do boring Yerplioht zorg te 
dragen, dat de arbeiders op de hoogte zijn met 
de aan de aanwezigheid van aardolie of aardgas 
verbonden gevaren. 

Art. III. Het opschrift van hoofdstuk III 
wordt gelezen : 

De bovengrondsche werken en boringen. 
Na artikel 34 wordt een nieuw artikel inge

voegd, luidende : 
Art. 34bis. De art ikelen 18, l !J, 20, 21, 24, 

eerste, tweede en derde lid, 25, eerste lid, en 26 
zijn mede op boringen van toepassing. 

Art. IV. Het opschrift van hoofdstuk VIII 
wordt gelezen : 

Het verlaten van mijnen, gedeelten van 
mijnen on boringen. 

Het opschrift van artikel 127 wordt gelezen : 
Bovcngrondsche werken en boringen. 
Na artikel 127 wordt een nieuw artikel in 

gevoegd, luidende : 
Art. 127bis. Het is verboden boringen te 

verlaten alvorens naar het oordeel van den 
hoofdingenieur der mijnen voldoende maatre
gelen ziJn genomen om te voorkomen, dat ten 
gevolge van de boring water in de delfstofiagen 
doordringt . 

Art. V. Aan artikel 128 wordt een nieuw 
lid toc-gevoegd, luidende: 

3. Het is verboden zonder toestemming van 
den hoofdingenieur der mijnen ontplofbare 
stoffen bij boringen of andere mijnbouwkundige 
onderzoekingen van de oppervlakte uit te ge
bruiken. 

Art. VI. In artikel 206 wordt na "de be
stuurders van de mijn" ingevoegd "de leider 
van de boring". 

In de artikelen 213 en 216 wordt na "de 
bovcngrondsche werken" ingevoegd "en bij de 
boring". 

In artikel 217 wordt na .,de ondergrondsche 
werken" ingevoegd "of bij de boring". 

Art. VII. In het eerste lid van artikel 219 
wordt na "de bestuurders van de mijn'' inge
voegd "en den leider van de boring". 

In het tweede lid van artikel 219 wordt na 
"de ontginningszetel van de mijn" ingevoegd 
,,of de boring". 

In artikel 220 wordt na "de mijnontginning" 
ingevoegd "of de boring". 

ln _ artikel 221 wordt na "in de mijn" inge
voegd "of bij de boring" en wordt na "bestuur
ders van de mijn" ingevoegd "of den leider van 
de boring". 

In het eerste lid van artikel 222 wordt na 
"plaats" ingevoegd "op de bovengrondsche 
werken der mijn". 

In artikel 223 wordt een nieuw tweede lid 
ingevoegd luidende : 

2. Bij iedere boring moet een verbandkist
of trommel aanwezig zijn, beantwoordende aan 
de door den hoofdingenieur der mijnen t e stellen 
eisohen. 

Het tweede lid wordt lid 3. Hierin wordt na 
,,plaatsen" ingevoegd "alsmede bij de boringen". 

Art. VIII. In a rtikel 259 worden ingevoegd 
do artikelen 127bis en 223, tweede lid. 

In het tweede lid van artikel 265 wordt na 
"bestuurders van de mijn" ingevoegd, ,,of den 
leider van de boring". 

Art. I X . Na artikel 283 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 283bis. Voor zoover het beroep eene 
boring betreft, treedt de leider van de boring 
ten aanzien van de in dit hoofdstuk vermelde 
rechten on verplichtingen in de plaats van de 
bestuurders van de mijn. 

Onze :Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blacl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Socstd\jk, den 2den Augustus 1927. 
WILH:ELl\UNA. 

De .Minister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE
( Uitgeg. 24 Ai,g. -l!J27.) 



1927 3 --1 7 A U G U S T U S. 504 

3 Augustus 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Waterstaat betreffende ken
merken van luchtvaartuigen. 

Uit berichten, welke inzake burgerlijke lucht
vaartuigen van tijd tot tijd bij mijn departe
ment inkomen, is mij gebleken. dat niet steeds 
voldoende kennis bestaat omtrent de kenmer
ken, welke die luchtvaartuigen o. m. ter aan
duiding van hun nationaliteit voeren. 

of vanwege aangeslotenen b~i een onder RiJks
toezicht staand botercontrölestA.tion te woraer
aanrrebracht op de door hen bereide of aan
gek~chte boter of op de ver;pakking dier boter, 
zooals dit laatstelijk ,s gewiJzigd bij Konmkli_ik 
beslJ it van 1 Juli 1927 (Staatsb/,ad n°. 231); 

Gehoord de Centrale Commissie voor de 
Botercoutrölestations ; 

Heeft goedgevonden : 
A. onder intrekking van de ministerieele

bescb.ikki,1g van 8 ,Januari 1915, Directie van 
den Landbouw, n· . 25, 5de ,,frt., vast te stellen: 

Derhalve bestaat de mogelijkheid, dat die 
berichten niet de noodige waarde hebben voor 
mijn departement, daar alsdan niet steeds kan 
worden nagegaan van welk luchtvaartuig 1 

sprake is. J. 
In verband daarmede zijn hieronder vermeld 

de kenmerken van de Nederlandsche burger
lijke luchtvaartuigen en va.n sommige der 
buitenlandsche burgerlijke luchtvaartuigen, die 
aan het geregeld luchtverkeer boven Nederland 
deelnemen. De kenmerken zijn, voor wat vlieg
tuigen betreft, op de zijkanten van den romp, 
alsmede op de vleugels aangebracht, voor wat 
luchtschepen betreft op de zijkanten en op 
den bovenkant van den romp, en voor wat 
vrije ballons aangaat op twee plaatsen tegen

Voorschriften, waaraan aangeslotenen bij een 
boter,:cntr6le,tntion moeten volánen. 

over elkaar op het wijdste gedeelte. 
Nationaliteits- Inschrijvingsmerk Voorbeeld 

mflrk · 
Nederland: 
de letter H 

België: 
de letter 0 

een groep van vier H-NADP 
letters, aanvangende 
met de letter N. 

een groep van vier 0-BLONG 
letters, aanvangende (1) 
met de letter B. 

Duitschland: 
de letter D . een groep cijfers. D 995 

Engeland: 
de letter G. . een groep van vier G-EBBY 

letters. 
Frankrijk: 

de letter F. 

Zweden: 
de letter S 

Zwitserland : 

een groep van vier F-AEAU 
letters. 

een groep van vier S-AAAL 
letters, aanvangende 
met de letter A. 

de letters OH . een groep cijfers of OH 157 
letters. 

Ik moge U verzoeken om voor het geval U 
aan mijn departement inzake een luchtvaar
tuig, dat in Uwe gemeente is geland, hetzij 
over Uwe gemeente is gevaren zoo mogelijk 
daarbij het op dat luchtvaartuig aangebrachte 
kenmerk te willen vermelden. (Gem.- tem) 

17 Augustus 1927. BESCIDKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw betreffende botercontrole. 

De Miniater van Binnenlandsehe Zaken en 
Lantlbouw; 

Gelet op artikelen 9, 10, 17 en 23 van het 
Koninklijk besluit van 17 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 263), houdende voorschriften, waaraan 
boter0onti olesta.tions hebben te voldoen om 
onder Rij kstoezicht te worden gesteld, en voorts 
betreffende het uitreiken en intrekken VA.Il 
merken. welke uitsluitend bestemd ~ijn om door 

(Artikel 9 van bovenvermeld Korunklijk besluit.) 
Art. 1. I eder aangeslotene bij een onder 

Rijkstoezicht staand bot ereontrölestation i;; 
verplicht tot naleving van de voorschriften, 
vervat in de navolgende artikelen, en ia ver
antwoordelijk voor het toezicht op de nakoming 
dier voorschriften door zijr- personeel. 

Hij verbindt zich daartoe bij Z\jne toelating: 
tot de controle uitdrukkelijk en zonder eenig 
voorbehoud tegenover het bestuur ·rnn het 
botercontrölestation (suos. v<1.1 de verneniging, 
die het botercontrolestation in het loven riep ). 
in eene op zegel gestelde verklaring. 

H et bepaalde in de eerste alinea is ook van 
toepassing op firmanten, directeuren, procu
ratiehouders en assistenten en in het algemee11 
op allen, die met het beheer der bedrijven zijn 
belast. 

2. Hij zal geen andere boter bereidm of doco 
bereiden, voorhanden of in bewA.ring hebben, 

verhandelen of doen verhandelen, 
verwerken of doen verwerken, 
verpakken of doen verpakken, 
vervoeren of doen vervoeren, 
afleveren of cioen a fl everer of ie l' aflevering 

gereed hebben, 
verzenden of doen veru,nrl en of ter verzending 

gereed hebben, 
noch zijdelings betrokken zijn bij do bereiding 

van of den handel in andere boter, 
dan die voldoet aan a rtikel 1 der Bolerw<'t, 

luidende : ,.In den zin dezer Wet is boter het 
vetartikel, waarin geen andere vetbcslan<ldeele11 
voorkomen dan die van melk afkomstig zijn.", 
Pn waarvan de bereiding staat onder controle 
van een onder Rijkstoezicht staa nd hoter
controlestation. 

3. Hij zal aan den directe11r v a p het bot,er
controlest.ation eene volledige lijst verstrekken 
van alle bij hem in gebruik of medegebruik 
zijnde fabrieken, bereidplaatsen, terreinen, 
magazijnen, pakhuizen, verkoopplaatsen, depots 
en andere bergplaatsen, met eeno nauwkeurigo 
omsnhrijvin1; van stand of ligg ing, on geen ander 
gebouw, lokaal of terrein dan op die l(jsi ver
meld in gebruik of in medegebruik nemen, dati 
na daartoe toestemming te hebben gekregen 
van het bestuur van het botercontrol<'station. 

4. Hij zal rechtstreeks noch zijdelings. 
betrokken mogen zi;n bij de bereiding van of 
den handPl in margariQe (margarine in de,1 ûn 
der Boterwet) of andere, hetzij op zith zelf, 
hetzij in veroenigin" met andere Rtoffe11 voor 
de consumptie geschikte vcttm of olii'n, clie 
kunnen strekken tot vervalschin/!, van Loter. 

Hij zal do vorenbedoelde- vetten eJ1 oW'n niet 
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moge'\ vervoeren, 
voeren, noch die 
in de inrichtingen 
in artikel :J. 

doen vervoeren, in- of uit
voorbanden mogen hebben 
en op de terreinen, bedoeld 

5. Hij zal de inrichtingen en terreinen, 
bedoeld in artikel 3, te allen tijde en zonder 
eenig voorbehoud toegankelijk moeten stellen 
voor de ambtenaren van het botercontrole
station en voor hen, die met het Rijkstoezicht 
belast zijn. 

Hij zal de an: btenaren van het botercon
trolestation en die van bet, Rijkstoezicbt des
verlangd behulpzaam zij11 bij het kosteloos 
nemen vaa monsters van a lle boter of op hoter 
gelijkende waar, onverschillig waar deze ook 
moge worden aangetroffen, verder van alle 
vetwaren en olii'n, melk en room en van andere 
stoffen, waarvan vermoed wordt, dat zij bij de 
l>oterbereiding of bij de behandeling van boter 
kunnen dienen, i,1 of bij de in de eerste alinea 
bedoelde plaatsen aanwezig. 

Hij zal voorts den in de vori<>e alinea ge
noemden ambtenaren alle inlicÎitingen ver
schaffen, die zij voor eene goede cootrole noodig 
achten. 

6. Hij zal geen boter afleveren of doen 
afleveren, verzenden of doen verzenden of ter 
aflevering of ter verzending gereed hebben, 
c!iP niet is voorzien van het Rijksmerk. aan 
gebracht op de door of vanwege den Minister 
voorgeschreven wijze. 

H ij is van de verplichting, bedoeld in voor
gaande alinea, ontslagen : 

a. wanneer het bestunr van het boter
controlestation hem heeft geschorst ; 

b. indien door of namens den Directeur
Generaal ,an den Landbouw ontheffing van dit 
voorschrift is verleend ; 

c, indien op voorstel van het bestuur van 
het botercontrol"stPtion het aanbrengen van 
het Rijksmerk door of vanwege dP.n Directeur
Genera.al van den Landbouw wordt verboden. 

In de onder b en c bedoelde gevaUen mag de 
boter alleen rechtstreeks aan den verbruiker 
worden afgPleverd onder goedkeuring van den 
d irecteur van het botercontrolcstation eP van 
dé R\ikszPivelinspee.tie. 

Voorts zal hij zorg dragen, dat de hem uit
gereikte Rijksmerken niet anders worden 
gebezigd en niet anders kunnen worden ge
bezigd dan voor door hem te leveren of te 
verhandelen boter. 

Hij zal geen Rijksmerken gebruiken, die niet 
rechtstreeks door het botercontrólestation aan 
hem of te zijnen behoeve zijn afgegeven. 

7. Hij zal van elke hoeveelheid boter, die 
door hem ter bewaring in eenige bergplaats 
wordt opge~lagen, aanteekening houden van 
de dager., waarop di> boter hereid is. 

Indien hij boter, waarop het Rijksmerk niet 
is aangebracht, voor langeren tijd dan 7 dagen 
opslaat, is hij verplicht den datum van bereiding 
op de verpakking dier boter te vermelden en bij 
het aanbrengen van de Rijksmerken op die 
boter tevens in het controleboek achter de 
nummers dier merken vorenbedoelden datum 
aan te teekenen. 

8. Hij zal de van het Rijksmerk voorziene 
papieren en stempels, benevens de lijsten en 
boeken, enz., die op de controle betrekking 
hebben, maar die, om welke redenen dan ook, 
niet meer gebruikt mogen word0!l voor het doel, 

waarvoor zij in zijn bezit zijn, op eerste aan
vraag afgeven aan de ambtenaren van het b~ter
controlestation of aan ben, die met het R1Jk.s
toezicht belast zijn, -zelfs clan wanneer die 
voorwerpen reeds door hem mochten zijn be
taald. 

9. H ij zal geen boter verzenden, waarvan de 
verpakking niet op duidelijk zichtbare wijze i~ 
voorzien van het door den directeur van het 
botercontrolestation voorgeschreven herken
ningsmerk, dienende om de herkomst der boter 
door de 11mbtenarcn van bet botercontrole
station en van het Rijkstoezicht te kun nen doen 
vaststellen. 

Hij zal zich bij het gebruik van wikkelp,ipieren 
houden aan de dienaangaande door den Direc
tem·-Generaal van den Landbouw te geven 
voorschriften. 

10. Hij z:1! op de door of namens het bestuur 
van het 11otercontrolestation voorge chroven 
wijze dagelijks nau wkeurig aanteckening houden 
van: 

a. de totale hoeveelheid ontvangen op boter 
verwerkte en niet op boter verwerkte melk of 
room, tenzij hij zich verbindt desgevraagd zijne 
geheele bedrijfsboekhouding · voor het boter
controlestation open te leggen ; 

b. de hoeveelheid boter, door hom gepro
duceerd, met aanteekcning van den datum van 
bereiding; 

c. alle partijen boter, door hem verzonden 
of geleverd, voor zoover die 5 K .G. of meer 
bedragen, met opgave vaa de namen en adressen 
van hen, aan wie hij deze partijen heeft ver-
zonden of geleverd ; • 

d. het totaal der bij hoeveelheden van 
minder dan 5 K.G. verzonden of afge:everde 
boter, op zoodanige wijze, dat hij zooveel ab 
mogelijk in staat is aan de ambtenaren Vfl.n het 
boterwntrolestation en die van het Rijks
toezi ~ht de gevraagde inlid1tingen te geven; 

e. alle partijen door hem bijgekochte of op 
andere wijze ontvangen of terngontvangen boter, 
met vermelding van de namen en adressen van 
de leveranciers of afzenders dezer partijen, de 
herkenningsmerken, letters en nummers der 
Rijksmerken, op de toler aanwezig, met dien 
verstande, dat voor ontvangen en doorgezonden 
boter volstaan kan worden met vermelding rler 
herkenningsmerken ; 

/. het verband tusschen de oorspronkelijke 
en de nieuw aan te brengen Rijksmerken. 
ingeval door hem bügekochte, ontvangen of 
terugontvangen of eigen boter wordt omgepald; 
of gemengd, en wel zoodanig, dat ,,it deze aan
teekeningen blijkt, welke partijen gemengd zijn 
en in welke verhouding; 

IJ· het hoogste nummer der dai:;elijks door 
hem op de boter aangebrachte Rijksmerken; 

h. alle hoeveelheden bijgekochte room ; 
i . alle overige door voornoemd bestuur 

noodig geoordeelde gegevens. 
Voorts zal hij, onverminderd het bepaald~ 

sub e, voor zoover door hem boter wordt aan
gekoJht of ontvangen of deze na aankoop wordt 
bestemd voor de bereiding van andere melk
producten da,n b:iter, van de ontvangst reii
pectievelijk vaa de gewijzigde bestemming van 
alle partijen dergelijke boter onmiddellijk 
bericht zenden aan den directeur van het boter
contrólestation. Hij zal deze boter niet mogen 
verwerken binnen :3-maal 24 uren na afzending 
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van het bericht, tenzij eerder van voreabedoel
den directeur toestemming is verkregen of hem 
door het botercontrölestation, onder goed
keuring vao de Rijkszuivelinspectie. eene rloor
Joopende macht iging tot onmiddelliJke verwer
king dezer boter is verleend. 

Hii zal verc-ler met betrekking tot de bij
gekochte room. bedoeld ub h, aan den direc
teur van het botercontrölestation schriftelijk 
mededeeling doen van den naam van den 
leverancier en van de hoeveelheid. onder ver
melding van dag en uur, waarop de room zal 
worden gekarnd. 

11. Hij zal inzage peven van bornngenoemde 
aauteekeningen aan hem, die daarvoor door het 
bes1 uur van het botercontrölestation is aan
gewezen, en aat1 de ambtenaren, die met het 
Rij kstoezicht belast zijn. 

12. Hij zal geen boter afleveren of doen 
afleveren, 

verzenden of doen verzenden of ter aflevering 
of ter verzending gereed hebben, waarvan het 
vochtgehalte booger is dan 15½ pct. 

Boter in vaten of in een voor verzending 
gebruikeljjken vorm aanwezig wordt voor de 
toepa.sselijkheid dezer voors~hriften als ter 
verzending gereedstaande beschouwd. 

Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde 
is niet vao toepassing op niet afgewerkte 
boter in k!Jr relvor ..1,, wann eer de~e wordt af
geleverd of ve rzonden door een aangeslot.ene 
aan een anderen aangesloteae, mits de eerste 
aangeslotene voor de aflevering of verzenrl ing 
e n de t weede voor de ontvangst dezer boter 
vergunning heeft ,erkregeo van of namens den 
Direct eur-Generaal van den Landbouw en de 
aflevering of verzending geschiedt onder de door 
of namens dezen vast te stellen voorwaarden. 

IT. l'ereischten, waaraan personen moeten 
vnld<>en om bij een botercontr6lestation te 
worden aangesloten. 

(Artikel 10 van bovenvermeld K oninklijk 
besluit .) 

13. Personen moeten, om te kunnen worden 
aangesloten bij een botercontrö!estation, vol
doen aan de volgende vereischten : 

J . Zij moet en zijn boterproducen ten of 
boterhandelaren. 

2. Z ij moeten de bevoegdheid hebben ver
bintenissen aan te gaan. 

3. Zij moeten te goeder naam en faam 
bekend zijn. 

I II. T'ereischten, waaraan bestuursleden, com
missarissen en directeuren van boter
contr6lestations moeten voldoen. 

(Artikel 17 van boven vermeld K oninklijk 
oc., lni t .) 

14. Bestuursleden, commissarissen en di 
recteuren van botercont rölestations moeten 
voldoen aan de volgende vereischten : 

J. Zij moeten te goeder naam en faam 
bekend zijn . . 

2. Zij zullen rechtstreeks noch zijdelings 
betrokken m ogen zijn bij de bereiding van of den 
handel in margarine (margarine in den zin der 
Boterwet ), of andere, hetzij op zich zelf, hetzij 
in veree"i6ing met andere stoffen voor de con • 

sumptie gesch ikte vetten of oliën, d ie knnne" 
strekken tot vervalsching van boter. 

DP dil'ecteuren mogen rechtstreeks noch 
zijdelings betrokken zijn bij de fabricage van of 
den handel in boter. 

I V. Bepalingen omtrent op te leggen 8lralfen 
aan aangeslo!enen, die niet voldoen aan de 
v,i.,taestelr/.e voor.•chrift~n. 

( Art ikel 23 van bovenvermeld Koninklijk 
besluit.) 

15. Een aanges!::,te::~ wordt door het 
bestuur van het botercontrölestation ges~hrapt : 

a. wanneer h ij niet of niet meer voldoet aan 
de vereis"hten, bedoeld in art. 10 van boven 
vermeld Koninklijk besluit ; 

h. w1tnneer hii on ernstige wijze de r<>langen 
van de boter,~ontröle schaadt of heeft geschaad, 

alles ter beoordeeling van het bestuur , 
r, . o p voorstPI van de Centrale Commissie 

voor de botercootrölestat1ons, wanneer 7,ij van 
oordeel i~, dat bij op enis•ige wijze de l,elangen 
van <le botercontröle sch!mdt of heeft, ges"haad. 

Hij blijft gedurende het loopen<le en het ge
heele volgende boekjaar aansprakelijk voor zijn 
aandeel in de kosten. Dit aandeel wordt wowel 
voor het loopeode al~ voor het volgende boek
jaar bepaald op het bedraj!', dat hij in het, jaar, 
aan zijn uittreding voorafgaande, bijgedragen 
heeft in de kosten van het botercontrölestation. 

Het bestuur, voornoemd, kan den uitt redendA 
van zijn fi naPcieele verplichtingen ~egenover 
het · botercontrölest a.tion ontsla.an . 

De uitgetredene heeft, geen recht op een aan
deel in de eigendommen van het botercontröle
stat ion. 

16. E en aangeslot ene wordt door het 
bestuur van het bot ercontrölest ation geschorst: 

a. wanneer dit vermoedt, dat hij niet of niet 
meer vold oet aan de vereischten, bedoeld in 
art. 10 van bovenvermeld K oninklijk besluit ; 

b. wa nneer dü vermoedt , dat hij op ernstige 
wijze de belangen van de bot ercontröle schaadt 
of heeft geschaad ; 

c. op voorst el van het dagelijksch bestuur 
der Centra.Ie CommiRsie voor de Botercontrölè
stations, voor zooveel dit bestuur vermoedt, 
dat hij op ernstige wijze de belangen van de 
botercont röle schaadt of heeft geschaad. 

H et schorsingsbesluit wordt door het bestuur 
van het bot ercont rölestation binnen tweemaal 
24 uren bij aa.ngeteekend schrijven t er kennis 
van den betrokkene gebracht, t erwijl te gelijker 
tijd de maatregelen genomen worden, bedoeld 
in art . 8 der voorschriften. 

H et best uur stelt den geschorste op korten 
t ermijn, in elk geval binnen veertien dagen, in 
de gelegenheid zich te verantwoorden en besluit, 
voor zooveel het eene schorsing op grond van 
het bepaalde sub a en b betreft, alsdan zoo · 
spoedig mogelijk of de geschorst e geschrapt, dan 
wel of de schorsing voorloopig gehandhaafd of 
opgeheven zal worden. 

Betreft het eene schorsing oi, grond va._n het 
be1-aalde sub c, dan besluit het dagehJk•ch 
bestuur der Centrale Commissie voor de Boter
contrölest a.tions, na den geschorste t e hebben 
gehoord, zoo spoedig mogelijk of hij geschrapt, 
dan wel of de schorsing voorloopig gehand
haafd of opgeheven zal worden, van welk besluit 
zij onmiddellijk mededeeling doet a.a.n het 
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bestuur vfLn het botercontrölcstation, met ver
:wek belanghebbende daarmede in kennis t e 
stellen. 

Het bestuur van het botercontrölestation 
heeft recht van beroep van het in de vorige 
alinea bedoelde besluit op de Centrale Commissie 
voor de Botercontrölestations, welke alsdan 
zoo spoedig mogelijk omtrent den geschorste 
een voor het botercontrölcstation bindende 
beslissing neemt. 

17. Een aangeslotene wordt door het bestuur 
v"n het botercontrólestation beboet, wanneer 
een wat!lrgehalte van meer dan 15 ½ pct. tot en 
met 16 pct. wordt aangetroffen in door hem 
bereide of verzonden boter of in door hem bij
gekochte boter, waarvan het oorspronkelijke 
Rijksmerk verwiJderd is. Bij het bepalen van 
deze boete, welke ten minste f 3 zal bedragen, 
wordt rekemng gehouden met het beginsel, dat 
aan het grootere bedrijf naar evenredigheid eene 
hoogere boete wordt opgelegd. 

Een aangeslotene wordt door het bestuur van 
het botercontrölesta.tion geschorst, wanneer een 
watergehalte van meer dan 16 pct. wordt aan
getroffen in door hem bereide of verzonden boter 
of in door hem bijgekochte boter, waarvan het 
oorspronkelijke Rijksmerk verwijderd is, tenzij 
naar het oordeel van het bestuur kan worden 
volstaan met het opleggen van eene boete. 

Bij het bepalen van het bedrag dezer boete 
wordt rekening gehouden met de mate van 
overschrijding van de vochtgrens en met het 
beginsel, dat aan hei grootere bedrijf naar even 
redigheid eene hoogere boete wordt opgelegd. 

Indien het watergehalte in de boter meer 
bedraagt dan 17 pct. in gezouten boter of meer 
dan 18 pct. in ongezouten boter, wordt s~horsing 
toegepast, behalve wanneer in zeer bijzondere 
gevallen het opleggen van een·e boete als vol
doende straf kan worden beschouwd. 

Het bestuur is bevoegd bij schorsing tevens 
eene boete op te leggen. 

De boter moet in al hare deelen aan de ge
stelde eischen ten aanzien van het watergehalte 
voldoen. 

In geval van schorsing gelden de bepalingen 
van alinea 2 van art. 16. 

Deze schorsing wordt door het bestuur op
geheven, wanneer naar het oordeel van het 
bestuur het betrokken bedrijf weer regelmatig 
boter met, een normaal watergehalte bereidt. 

18. Voor overtredingen, van welken aard 
ook, geconstateerd door ambtenaren van het 
Rijkstoezicht of door ambtenaren van een ander 
botercontrölestation, gelden dezelfde straf
bepalingen als voor overtredingen, geconstateerd 
door ambtenaren van het botercontrölestation 
zelf. 

Wordt de overtreding geconstateerd bij het 
onderzoek van monsters, dan blijft het restant 
monster ter beschikking van het botercontröle
station, waarbij het betrokken bedrijf is aan
gesloten. 

19. Een aangeslotene zal een becl.J:ag van 
f 10,000 storten in de kas van het botercontröle
station, wanneer hij opzettelijk boter, met welke 
stof dan ook, heeft vervalscht of doen ver
valschen. 

20. Een aangeslotene zal bij niet -nakoming 
der verplichting, bedoeld in art. 8 der voor
schriften, eene boete betalen van f 1000, met 
eene verhooging van ten hoogste f 100 voor elke 
waalf uur of gedeelte daarvan, dat de ver-

eischte afgifte later dan onmiddellijk geschiedt. 
21. Een aangeslotene zal een door het 

bestuur van het botercontrölestation vast te 
stellen bedrag van ten minste f 2.50 en ten 
hoogste f 500 storten in de kas van het boter
contrölestation bij overtreding van eene der 
overige bepalin~en, in de voorga.ande artikelen 
dezer voorschnften genoemd, behoudens de 
verplichting tot betaling van een eventueel 
hooger bedrag bij niet-nakoming van de ver
plichting, genoemd in art. 8. 

Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea, is een aangeslotene verplicht de schade 
te ver"oeden, welke voor derden uit het niet 
nakpm~n van de daar bedoelde voorschriften 
zouden voortvloeien. Het bedrag dier schade, 

1 hetwelk, behoudens minnelijke schikking, door 
het bestuur van het botercontrölestation wordt 

1 vastgesteld, wordt door cfat bestuur op den 
aangeslotene verhaald en aan belanghebbende 
uitgekeerd. 

22. De stort ing van de door den aange
slotene verbeurde bedragen, als bedoeld in de 
artikelen 19, 20 en 21, zal geschieden binnen 
eene maand, nadat het bestuur van het boter
contrölestation hem per aangeteekend schrijven 
zal hebben medegedeeld, dat naar het oordeel 
van het bestuur de opzettelijke vervalsching 
of de overtreding bewezen is ; 

B . te bepalen, dat deze beschikking in 
werking zal treden op 1 Maart 1928. (B.) 

19 Auyustits 1927. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen van de Motor- en Rij 
wielwet en tot vaststelling van het bij § 2 
van de wet van 1 November 1924 (Staats
blad n°. 492) bedoelde tijdvak. S. 287. 

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

Waterstaat van 5 Augustus 1927, n°. 347, 
Afdeeling Waterstaat A. ; 

Gelet O)J § 4 en§ 2 van de wet van 1 November 
1924 (Staatsblad n°. 492); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. te bepalen, dat op 1 November 1927 in 

werking treden de bepalingen van de wet van 
1 November 1924 (Staatsblad n°. 492), voor 
zooyer deze dan niet reeds in werking zijn 
getreden. 

II. het tijdvak, gedurende hetwelk op vóór 
de inwerkingtreding van het tweede lid van 
artikel 10 en van artikel 12 der Motor- en R ij 
wielwet, zooals die wet is gewijzigd bij de wet 
van 1 November 1924 (Staatsblad n°. 492), 
(artikelen 9 en 10 van den bij Koninkl\jk besluit 
van 27 Januari 1925 (Staatsblad n°. 24) bekend 
gemaakten tekst), afgegeven rijbewij zen. het 
bepaalde bij genoemd lid van artikel 10 en bij 
artikel 12 dier wet, (artikelen 9 en 10 van den 
bij Koninklijk besluit van 27 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 24), bekend gemaakten tekst) 
niet van toepassing zijn, vast te stellen op acht 
maanden , te rekenen vanaf 1 November 1927. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sta.atsblad zal worden geplaatst. 

:Bygdin, den 19den Augustus 1927 . 
WILHELMINA. 

De M.inistervan Waterstaat, H . v. D. VEG'rE. 
( Uitgeg . 7 September 1927). 

• 
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19 Auyi'8~'!'-S ~927. BESLUIT t ot bepaling van 
h~t t1Jdst1p van mwerkingtrecling van het 
b1J besluit van 30 April 1927 (Staatsblad no. 
113) vastgestelde Motor- en Rijwielregle
ment. S. 288. 

WIJ WILHBLMI NA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 5 Augustus 1927, n°. 348, Af
deeHng Waterstaat A: 

Gelet op Ons besluit van 30 April 1927 (Staats
blad n°. 143); 

Hebben goedgevonden en verst aan •. 
het tijdstip van inwerking treding van het 

onder Ivan bovengenoemd besluit vastgestelde 
Motor- en Rijwielreglement te bepalen op 1 iNo
vember 1927, met dien verstande echter, dat de 
inschrijving van zware motorrijtuigen en aan
hangwagens als bedoeld in artikel 37 van dat 
reglement, alsmede de daartoe strekkende voor
bereidende werkzaamheden reeds voor het ge
noemde tijdstip zullen kunnen plaat svinden. 

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

Bygdin, den 19den Augustus 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H . v. n. VEGTE . 
(Uitgey. 7 Septernber 1927.) 

19 Aitgustus 1927. BESLUIT t ot schorsing van 
het besluit van den R aad der gemeente 
T ilburg, d.d. 18 Juli 1927, tot vaststelling 
van een huurverordening voor die ge
meente. S. 289. 

Geschorst tot 1 October 1927. 

19 Augustus 1927. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende ambtskringen van raden 
van beroep voor de direct e belastingen. 
s. 290. 

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

Finandën van 8 Augustus 1927, n°. 118, Directe 
Belastingen; 

Gezien artikel 1 der vVet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564), alsmede Ons besluit 
van 24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115) laat
stelijk gewiizigd bij Ons besluit van 26 Augustus 
1926 (Staatsblad n°. 314) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115) wordt de 
volgende wijziging gebracht : onderdeel 15 
wordt gelezen : de provincie Friesland, benevens 
het gedeelte der provincie Noordholland, be
hoorende tot de inspectie der directe belastingen 
t e Harlingen, standplaats Leeuwarden ; 

2. De bij het inwerkingtreden van dit besluit 
b ij den R a.ad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te A lkmaar ingediende beroep
schriften, waarvoor nog geen dag van monde
linge behandeling is vastgest eld,.betreffende het 
gedeelte der provincie Noordholland, krachtens 
dit besluit vallende onder den ambtskring van 
den R a.ad van Beroep voor de Directe Belas
tingen t e Leeuwarden, worden door den Voor
zitter van eerstgenoemden raad ter afdoening 
overgebracht bij den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Leeuwarden ; 

3. Dit besluit wordt geacht in werking t e 
zijn getreden met ingang van 1 Juni 1927. 

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

Bygclin, den 19den Augustus 1927. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 20 Sept. 1927.) 

· 19 Augustus 1927. BESLUIT t er bepaling van 
het tijdstip van het in werking treden voor 
de militairen der zeemacht beneden den 
rang van officier van het bepaalde onder a 
van het K oninklijk besluit van 25 Novem
ber 1926 (Staatsblad n°. 385). S. 291. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Gezien het bepaalde onder d van het Konink

lijk besluit van 25 November 1926 (Staatsblad 
n°. 385). 

Op de voordracht va n Onze Ministers van 
Marine, ad interim, van Oorlog, van Koloniën, 
en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 6 Juli 1927, n°. 58, Afdeeling B (l • Bureau), 
van 15 Juli 1927, VI 0 Afd., Nr. 30, 26 Juli 1927, 
6° Afdeeling, n° . 6, 8· Augustus 1927, n°. 6014, 
Binnenlandsch Bestuur, 

H ebben goedgevonden en verstaan : . 
t e bepalen : 
dat het bepaalde onder a van het K oninklijk 

besluit van 25 November 1926 (S taatsblad n°. 
385) voor zooverre betreft de militairen der 
Zeemacht beneden den rang van officier in 
werking zal treden met ingang van 1 October 
1927, met dien verstande, dat aan hen, clie zich 
op dien datum buitenslands of in Nederlandsch
Indië bevinden, wordt vergund de bedoelde 
eereteekenen t e blij ven dragen op de wijze a ls 
bepaald in de t ot genoemden datum geldende 
voorschriften t ot een maand na hun t erugkeer 
in Nederland. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog, va.n 
Koloniën en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit , het welk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Ra.ad van Stat e, de Kanselarij 
der Nederlandsche Orden en de Algemeene 
R ekenkamer. 

Bygdin, den 19den Augustus 1927. 
WILHELMINA. 

De j)finister van Marine a. i ., L.u.rnooï. 
De Minister van Oorlog, LAMB00Y. 

De Minister van Koloniën, K0NINGSBERGER. 
De Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. K AN. 
(Uitgeg. 7 Sept. 1927.) 

19 Augustus 1927. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het S taatsblad van het 
op 27 November 1925 te Parijs cresloten 
verdrag met aanhangsel en bijbehoorend 
protocol van onderteekening nopen., de 
meting van binnenvaartuigen, benevens 
aanvullende r egelingen (Staatsblad Hl27, 
no. 172). S. 292. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van 10 Juni 1927 (Staatsblad 

no. 172), houdende goedkeuring van het op 
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27 November 1925 te Parijs ges loten verdrag 
met aanhangsel en bijbehoorend protocol van 
onderteekening. benevens aanvullende regelin
gen, nopens de meting van binnenvaartuigen, 
van welk verdrag en stukken een afdruk en 
een Nederlandsche vertaling bij dit Besluit .zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de Nederlandsche akte 
van bekrachtiging van dat verdrag op 2 Juli 
1927 te Genève is nedergelegd op het Secreta.
ria.at van den Volkenbond tegelijk met de akten 
van bekrachtiging van België, Duitschland, 
Frankrijk en Zwitserland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van 12 Augustus 1927, 
Directie van het Protocol, n°. 24702; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en bij behoorende 

stukken, benevens eene Nederlandsche verta
ling daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Roofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, hela t met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Bygdin, den 19den Augustus 1927. 
WILHEL, HNA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND . 

( Uitgeg. 30 Aug. 1927.) 
VER'rALINGEN. 

V eràrag nopens de meting van binnenvaartuigen. 
Duitschla.nd, Oostenrijk, België, Bulgarije, 

het Britsche Rijk, Spanje, Finland, l!'rankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, 
Polen. Roemenië. de Unie van de Socialistische 
Sovjet-Republieken, het Koninkrijk der Serven, 
Croaten en Slovenen, Zwitserland en Tsjechoslo
wakije, 

ten einde het internationale verkeer door 
binnenvaartuigen opnieuw te vergemakkelijken, 

hebben te dien einde tot hlm gevolmachtigden 
benoemd: 
(zie in den lekst van het verdrag, S . 172.) 

Die, na hunne in goeden en behooriijken 
vorm bevonden volmachten t e hebben over
gelegd, overeenkomen omtrent de volgende 
bepalingen, welke bestemd zijn om de weder
zijdsche erkenning van meetbrieven te verze
keren. 

Art. 1. De meetbrieven, die door de be
voegde autoriteiten van een van de Verdrag
staten afgegeven zijn krachtens voorschriften, 
die in overeenstemming zijn met de bepalingen 
van dit Verdrag en het Aanhangsel er van, 
worden, met uitsluiting van alle andere, door 
de autol'iteiten van de andere Verdragstaten 
erkend als gelijkwaardig met die, welke deze 
Sta.ten overeenkomstig dezelfde regelen afgeven. 

Art. 2. De Verdragstaten verbinden zich, 
uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding 
op hun gebied van dit Verdrag, overeenkomstig 
de in artikel 12 neergelagde bepalingen, de 
voorschriften toe te passen, welke ieder van 
hen heeft vastgesteld t er uitvoering van de 
bepalingen van dit Verdrag en het Aanhangsel 

1 Hierin is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche en Engefoche 
tekst de wet van 10 Juni 1927, S. 172. 

er van ; zij zullen elkander de bedoelde voor
schriften mededeelen drie maanden vóórda.t 
deze van toepassing worden ; iedere wijziging, 
die la.ter in deze voorschriften wordt aan"e
bra.cht, zal, met inachtneming van denzelfden 
termijn, medegedeeld worden. 

Art. 3. De Verdragstaten verbinden zich, 
ieder vaartuig, waarvoor dit wordt verzocht, 
op hun gebied te doen meten. Zij verbinden 
zich eveneens, ieder vaartuig, waarvoor dit 
wordt verzocht, en dat zich bevindt in een van 
de in artikel 4 bedoelde omstandigheden, te 
doen hermeten. 

A1·t. 4. Geen Verdragstaat kan hermeting 
eischen, tenzij in geval van omvangrijke hn
stellingen, van belangrijke verti=eringen of 
wijzigingen in de afmetingen buitenwerks- of 
binnenwerks van het vaartuig, of ingeval de 
meetbrief meer clan 10 jaar oud is . Zoodanige 
hermeting kan ~!echts geschieden krachtens 
administratieve voorschrüten van algemeene 
strekking. 

Indien een Verdrag ta.at het noodig oordeelt 
op aigen kosten de gegevens van den meetbrief 
te controleeren, kan deze controle, voor zoover 
het geladen vaartuigen betreft, slechts betrek
king hebben op de afmetingen buitenwerks van 
het vaartuig. 

Art. 5. Het bevoegde ministerieele Deparc 
tement van ieder van de Verdragstaten zal 
iedere drie maanden aan het bevoegde Depar
tement van den betrokken mede-Verdragstaat 
doen toekomen : 

10. de opgave van de vaartuigen, die door 
zijn ambtenaren zijn hermeten en die laat stelijk 
door de ambtenaren van den bedoelden mede
Verdragstaat warel\ gemet en; bij deze opgave 
zullen de meetbrieven, die bij de hermeting zijn 
ingetrokken, worden overgelegd ; 

2°. de opgave van de vaartuigen. waarvan 
de laatste meetbrief is ingeschreven in den 
bedoelden mede-Verdragstaat en waarvan naam 
of kenspreuk is veranderd. 

De opgaven worden samengesteld overeen
komstig de sta.ten 1 en 2, die gevoegd zijn bij 
het Aanhangsel van dit Verdrag. 

Ingeval dergelijke opgaven dringend noodig 
zijn, kunnen de bureau's van inschrijving van 
de verschillende Verdragstaten rechtstreeks 
met elkander briefwisseling voeren. 

Te dien einde zullen de Staten elkander 
wederkeerig een lijst doen toekomen van hun 
verschillende bureau's van inschrijving met 
vermelding van hun onderscheidingsletters of 
-cijfers en den rang van de ambtenaren, die aan 
het hoofd er van staan. Deze lijst zal worden 
bijgehouden. 

Art. 6. Wanneer een gemeten vaartuig op 
het gebied van een van de Verdragstaten teniet
gegaan is, zal de bevoegde dienst van dezen 
Sta.at uiterlijk binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen van den dag, waarop deze 
het feit heeft vastge teld, hiervan mededeeling 
doen aan het bureau waar het vaartuig is inge
schreven, aan welk bureau de meetbrief zoo 
mogelijk wordt teruggezonden. 

Art. 7. Bij wijze van overgangsbepaling en 
gedurende een t ermijn van vijf jaar, te re~enen 
van af 1 October 1926 1, zullen meetbrieven, 

1 Krachtens notawisseling is "1!)26" ge
wijzigd i n " 1927". 
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die vóór dezen datum zijn afgegeven, toegelaten 
worden dáir, waar zij thans reeds zijn, of 
krachtens een bijzondere overeenkomst zullen 
worden erkend. 

Art. S. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zullen gelden, zal de dagteekening dragen van 
heden en zal tot 1 October 1926 geteekend 
kunnen worden door iederen Staat, die uitgc
noodigd was tot de Conferentie van Parijs. 

Art. 9. Dit Verdrag is onderwoqJen aan 
bekrachtiging. De bekrachtigingsoorkonden zul 
len worden overgelegd aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die van de ont
vangst zal kennis geven aan alle Staten, die het 
Verdrag hebben onderteckend of daartoe zijn 
toegetreden. 

Art. 10. Van 1 October 1926 af zal iedere 
Staat, die uitgenoodigd was tot de in artikel 8 
bedoelde Conferentie, of iedere Staat, die met 
een van deze Staten een gemeenschappehjkc 
grens heeft, tot dit Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door middel 
van een oorkonde, d ie aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond wordt toege
zonden, ten einde in het archief van het Secre• 
tariaat t e worden nedergelegd. De Secretaris
Generaal zal van die nederlegging kennis gevan 
aan alle Staten, die het Verdrag hebben onder
teekend of daartoe zijn toegetreden. 

Art. ll. De Staten, die niet Lid zijn van 
den Volkenbond, zullen, indien zij dit wenschen, 
hun bekrachtigingsoorkonde of akte van toe
treding kunnen zenden aan de Fransche Regee
ring, die deze akten in haar archief zal bewaren 
en afschrift hiervan zal doen toekomen aan 
den Secretaris -Generaal van den Volkenbond. 
Deze zal van de ontvangst van deze mede
deelingen kennis geven aan alle Staten, die het 
Verdrag hebben onderteekend of daartoe zijn 
toegetreden. 

Art. 12. Dit Verdrag zal niet in werking 
treden, voordat het door vijf taten bekrachtigd 
zal zijn. Datum van inwerkingtreding zal zijn 
de negentigste dag na ontvangst van de vijfde 
bekrachtiging door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond. 

Daarna zal dit Verdrag van kracht worden, 
voor wat betreft elk der Verdragstaten, negentig 
dagen na de ontvangst van zijn bekrachtiging 
of kennisgeving van zijn toetreding. 

Overeenkomstig de bepa'ingen van artikel 18 
· van het Volkenbondverd.rag zal de Secretaris
Generaal dit Verdrag registreeren op den dag, 
waarop het in werking treedt. 

Art. 13. Een bijzonder register zal gehouden 
worden door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, aangevend welke Staten dit 
Verdrag hebben onderteekend of bekrachtigd, 
er toe zijn toegetreden of het hebben opgezegd. 
Dit register zal voortdurend ter inzage zijn voor 
de Leden van den Bond en voor iederen Staat, 
die uitgenood:igd was tot de in artikel 8 bedoelde 
Conferentie en zal zoo veelvuldig mogelijk open
baar gemallkt worden volgens de aanwijzingen 
van den Raai. 

Art. 14. Dit Verdrag kan worden opgezegd 
door ieder van de Verdragstaten na verloop 
van een termijn van vijf jaar, te rekenen van den 
datum van inwerkingtreding van het Verdrag 
voor dezen Staat. De opzegging zal geschieden 
door een schrifielijke kennisgeving, gericht 

hetzij tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, hetzij, voor zoover betreft Staten, 
die gebruik hebben gem'lakt van de in artikel 11 
neergelegde bevoegdheiJ, tot de Fransche Re
geeririg, die afschrift van de kennisgeving zal 
doen toekomen aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. Afschrift van deze kennis
geving, waarbij aan alle andere Verdmgstaten 
mededeeling wordt gedaan van <len datum, 
waarop zij werd ontvangen, zal hun door den 
Secretaris-Generaal worden toegezonden. 

De opzegging zal van kracht worden een jaar 
na den datum, waarop zij door den Secretaris
Generaal ontvangen is, en zal slechts gevolg 
hebben ten opzichte van den , taat, die van de 
opzegging kennis zal hebben gegeve_n. 

Art. 15. De herziening van dit Verdrag zal 
te allen tijde kunnen worden aangevraagd door 
ten minste een -derde van de Verdragstaten. 

Ten bliJke waar·van de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend. 

Gedllan te Parijs den zeven en twintigsten 
November negentienhonderd vijf en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden neder
gelegd bij het Secretariaat van den Volkenbond; 
eensluidend gewaarmerkt afschrift zal worden 
toegezonden aan alle Stat en, vertegenwoordigd 
op de Conferentie. 

( Volgen cle onderteekeningen.) 

Aanhangsel van het verdrag nopens de meting t•an 
binnenvaartuigen. 

Art. 1. De meting, omschreven in dit Aan
hangsel, heeft ten doel het mogelijk te maken, 
hetziJ het gewicht van het vaartuig, hetzij het 
gewicht van zijn lading, naar de inzinking te 
bepalen. 

Daar het geheele gewicht van een vaartuig 
gelijk is a11,n dat van het daardoor verplaatste 
volumen water, is het gewicht der lading gelijk 
aan het gewicht van het volumen water, dat 
door het geladen vaartuig wordt verplaatst, ver
minderd. met het gewicht van het volumen 
water, dat door het ledige vaartuig wordt ver
plaatst. 

Art. 2. Bij de meting van vaartuigen wordt 
uitsluitend het metrieke stelsel gebruikt . 

Dientengevolge worden de lengtematen uit
gedrukt in meters, decimeters en centimeters : 
de inhoud.en in kubieke meters en kubieke 
decimeters en het gewicht in tonnen van 1000 
kilogram en in decimale gedeelten van tonnen. 

De in volumen uitgedrukte waterverplaat
singen worden bepaald volgens de methoden 
aangegeven in de artt. 3 en 4. 

De gewichten, die overeenkomen met de in 
den meetbrief ingeschreven volumina van het 
verplaatste water, moeten altijd worden ,er
kregen door deze volumina te vermenigvuldigen 
met het soortgelijk gewicht van het water, 
waarin de inzinking, als aangeduid door de 
schalen, is vastgesteld. 

Art. 3. De t e meten inhoud is de inhoud 
buitenwerks van het gedeelte van den romp 
begrepen tusschen : 

1°. het vlak van den grootsten diepgang, 
toegelaten door de reglementen voor de verschil
lende waterwegen, waar het vaartuig zal worden 
gebruikt; 

2°. een vlak, hetzij ter hoogte van de in
zinking van het ledige vaartuig, zooals dat 
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hierna wordt bepaald, hetzij ter hoogte van 
den onderkant van het vaartuig. 

Art. 4. a) Voor vaartuigen, die bestemd 
zijn voor het vervoer van goederen, worden de 
metingen aan het vaartuig zelf verricht,. 

Het op te meten gedeelte van den romp 
wordt door horizontale vlakken verdeeld in 
schijven van in het algemeen één decimeter 
dikte. 

Het horizontale oppervlak van iedere schijf 
wordt in vakken verdeeld door ordinaten lood
r echt op de lengteas van het vaartuig. In het 
middengedeelte, dat ongeveer rechthoekig is, 
evenals in het voor- en in het achtergedeelte, is 
het aantal vakken ten minste vier. 

Bij de bèrekening van de oppervlakken is 
het gebruik van den regel van Simpson verplicht 
voor die gedeelten van de oppervlakken, welke 
door kromme lijnen worden begrensd. 

De uiteinden van het voor- en achtergedeelte 
van het vaartuig, :!ie een lengte hebben, welke 
ten hoogste gelijk.mag zijn aan die van de aa,n
grenzende vakken, kunnen, indien hiertoe aan
leiding bestaat, vakken vormen, waarvan het 
oppervlak afzonderlijk wordt berekend. 

Men verkrijgt den inhoud van een schijf door 
de halve som van de oppervlakken van het 
boven- en het ondervlak met de dikte te ver
menigvuldigen. Wanneer de vorm van het 
vaartuig het toelaat, kunnen meerdere schijven 
voor de berekening worden samengevoegd. 

Het quotiënt, verkregen door den inhoud van 
een schijf te deelen door hare dikte, uitgedrukt 
in centimeters, wordt geacht t e zijn de ver
plaatsing van het vaartuig voor iederen centi
meter inzinking over de hoogte van deze schij f ; 

b) Voor vaartuigen, die niet bestemd zijn 
voor het vervoer van goederen, wordt aange
nomen, dat hun verplaatsing bij een gegeven 
vlak van inzinking wordt nrkregen door te 
nemen zeventig honderdsten van het product 
van de drie volgende buitenwerks genomen 
afmetingen van den romp, zonder daarbij reke
ning te houden met eenig uitspringend gedeelte : 

1°. de lengte, verkregen door den afstand 
tusschen de twee verticale vlakken loodrecht 
op de lengteas van het schip en rakende aan 
de kromme lijn, die het gegeven vlak van in
zinking begrenst ; 

2°. de maximum breedte in dit vlak van 
inzinking; 

3°. de gemiddelde inzinking gemeten door 
den verticalen · afstand tusschen dit vlak van 
inzinking en het laagste gedeelte van den romp 
in de verticale doorsnede, genomen op het 
midden van de lengte als aangegeven sub 1. 

Deze drie afmetingen worden gemeten, hetzij 
op het vaartuig zelf, hetzij op de constructie
teekeningen daarvan. 

Art. 5. De ijkschalen worden, wanneer zij 
noodig zijn, symmetrisch en twee aan twee 
geplaatst op de zijden van het, vaartuig in 
verticale vlakken loodrecht op de as. 

Voor vaartuigen, waarvan de lengte van de 
romp grooter is dan 40 meter, bedraagt het 
aantal schalen ten minste zes, waarvan twee 
in een vlak gelegen bij het midden van de 
lengte en twee in ieder van de vlakken, die aan 
weerszijden van het eerste vlak gelegen zijn op 
een afstand, ongeveer gelijk aan een derde 
van de totale lengte van het vaartuig. 

Wanneer het aantal schalen meer dan zes 

bedraagt, wordt de plaatsing bepaald bij ana
logie van hetgeen is aangegeven in lid 2 en 4 
van dit artikel. 

Voor vaartuigen, die niet langer zijn dan 
40 meter, kan het aantal schalen tot vier 
worden t eruggebracht ; zij worden dan twee aan 
twee geplaatst in vlakken, die gelegen zijn op 
een afstand van ongeveer een derde en twee
derden v·an de lengte van het vaartuig. 

De schalen moeten duidelijk zichtba1r zijn 
en aangebracht zijn op vaste plaatsen. Zij 
worden op elke twee centimeter van deelstrepen 
voorzien, terwijl op elke tien centimeter een 
bijzonder merk moet worden aangebracht. 
Het nulpunt zal moeten overeenkomen, hetzij 
met het vlak van inzinking van het ledige 
vaartuig, hetzij met het vlak van den onderkant 
van het vaartuig op de plaats van iedere schaal. 

Aangenomen wordt, dat de hoogte van het 
vlak van inzinking boven het grondvlak van 
den te meten inh:md gelijk is aan het reken
kundig gemiddelde van de aflezingen op alle 
schalen. 

Art. 6. Als vlak van inzinking van het ledige 
vaartuig wordt beschouwd het vlak, dat over
eenkomt met het vlak van inzinking van het 
vaartuig in zoet water, wanneer het alleen 
belast is met : 

1°. het tuig, de provisiën en de bemanning, 
die noodig zijn voor de navigatie van 1!et 
vaartuig; 

2°. het water, dat door gebruikelijke mid
delen niet uit het ruim kan worden verwijderd ; 

3°. bovendien, indien het een vaartuig met 
eigen beweegkracht betreft, het water, dat 
normaal noodig is voor het voortstuwingswerk
tuig, maar niet de brandstof of de verpla<ttsbare 
ballast. 

Art. 7. De uitkomsten der meting worden 
vastgesteld door de afgifte van een meet brief ; 
deze meetbrief wordt ingeschreven onder een 
volgnummer in een btizonder register, gehouden 
door het bureau, dat t e dien einde door iederen 
Verdragstaat zal worden ingesteld voor Pen 
bepaald ressort en dat door bepaalde letters 
of nummers gekenmerkt zal zijn, waarbij de 
laa t ste letter of letters den Staa.t zullen aan
geven, op we!ks gebied dit bureau zich b, vindt . 

De lijst van de letters, die de Staten aan
duiden, is aan dit Aanhangsel toegevoegd. 

Art. 8. Ilet vlak van den grootsten diep
gang, gelijk ::lit in artikel 3 wordt aangeduid, zal 
op duidelijke wijze aan weerszijden van het 
vaartuig worden aangegeven door één of meer 
ijkmerken of ijkplaten, waarvan de onderzijde 
in dit vlak moet liggen. 

B~j ieder merk of op iedere plaat zullen in 
duidelijk leesbare teekens de volgende aanwij
zingen worden ingeslagen : 

1 °. de onderscheidingsletters of nummers 
van het in artikel 7 bedoelde bureau ; 

2°. het volgnummer van den meetbrief. 
Deze aanwijzingen zullen eveneens in onuit

wischbare letters en cijfers op de meest duur
zame gedeelten van den romp worden aan
gebracht. 

Art. 9. Ieder gemeten vaartuig moet voor
zien zijn van zijn meetbrief. De meetbrief zal 
bevatten: 

1°. het in artikel 7 bedoelde bureau van 
inschrijving ; 

2°. de onderscheidingsletters of nummers 
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van dit bureau, het volgnummer en den datum 
van den meetbrief ; 

3°. den naam of de kenspreuk van het vaar
tuig ; 

4°. de wijze van constructie; 
5°. de grootste lengte en de grootste breedte 

van den romp ; 
6°. eventueel de gegevens, bedoeld sub 2 

hierboven, vermeld in den laatsten meetbrief, 
welke is komen to vervallen door de nieuwe 
meting; 

7°. eventueel het aantal, de plaats en de 
beschrijving van de ijkschalen en in het bij
zonder de plaats, die voor het nulpunt is ge
kozen; 

8°. het gemiddelde van de verticale afstan
den tusschen eenerzijds het vlak ter hoogte 
van den onderkant van het vaartuig bij het 
laagste punt in de dwarsdoorsneden over de 
ijkschalen en anderzijds het vlak van inzinking 
van het ledige vaartuig, gelijk hierboven om 
schreven, met de bemanning, het materieel, 
dE>n ~tand van het water op den bodem van 
het vaartuig en het gewicht van het water, dat 
normaal noodig is voor het functionneeren van 
het voortstuwingswerktuig, welke in aanmer
king zijn genomen voor de bepaling van het 
vlak van inzinking van het ledige vaartuig, 
even<J.ls de plaats van den vasten ballast ; 

9°. de waterverplaatsing van het rnartuig, 
zooals deze bij eiken centimeter inzinking toe
neemt, te beginnen bij het vlak van inzinking 
van het ledige vaartuig ; bij vaartuigen, die niet 
bestemd zijn voor het vervoer van goederen, 
worden deze aanwijzingen vervangen door die 
betreffende de waterv~q,laatsing van het ledi,\le 
vaartuig, als omschreven in artikel 6 en van de 
waterverplaatsing tuss~hen het vlak van den 
grootsten die1,gang, als bedoeld in artikel 3, en 
het vlak van inzinking van het ledige vaartuig. 

Art. 10. Bij hermeting van een va'l.rtuig 
zullen de oude inschriften en merken en even
tueel de ijkplaten en ijkschalen worden weg
genomen en door nieuwe vervangen, alsof het 
een eerste meting gold. 

Te gelijker tijd zal de oude meetbrief worden 
ingetrokken. 

Art. ll. In geval van wijziging van den 
naam of de kenspreuk van een vaartuig zal 
hiervan melding worden gemaakt op den meet
brief door een daartoe bevoegden ambtenaar. 
Ueze aa.nteekening zal worden geda.ateekend en 
onderteekend. (Zie voor Lijst I en II blz. 513.) 

Protocol van onderteekening. 
Op het oogenb!ik, dat de ondergeteekenden 

overgaan tot de onderteekening van het op 
dezen dag gesloten Verdrag nopens de meting 
van binnenvaartuigen, zijn zij, behoorlijk daar
toe gemachtigd, het volgende overeengekomen : 

I. Het is wel verstaan, dat op de water
wegen, welke gesteld zijn onder de bevoegdheid 
van een internationale co=issie, het verdrag 
in geen enkel opzicht inbreuk zal maken op 
het recht, dat de internationale commissie uit 
eigen hoofde toekomt om zelf de noodige rege
lingen vast te stellen voor de toepassing van 
dit Verdrag en evenmin op de verpli chtingen, 
die voortvloeien voor de commissie uit de ver
dragen, overeenkomsten en akten, die haar 
bevoegdheid regelen. 

IJ. Het is wel verstaan, dat het Verdrag in 

geen enkel opzicht de rechten etl verplichtingen 
zal aantasten, die voor de Verdraest'l.ten voort
vloeien uit overeenkomst en nopens de weder
zijdsche crken nin<.r van meetbrieven, die de 
re7ister-tonnenmaat aangeven. 

III. Het is wel verataan, dat al~ voorloopige 
maatregel de · meetbrieven, afgegeven volgens 
de regelen nopens metir1g en berekening vervat 
in de Overeenkomst vao 1913 tusschen Duitsch
land en Oostenrijk-I-Ionr,9,rije, binnen het ressort 
van de bureau'R waar de metim, op dit oogenblik 
overeenkomstig deze regelen geschiedt, erkend 
zul1en w:oraen al~ gelijkwaardig met die, welke 
zullen worden af~egeven overeenkomstig de in 
dit Verdrag en zijn Aanhangsel gestelde voor
waarden. Indien binnen een tijdsverloop van 
tien jaar t e rekenen van 1 October 1926 de 
Staten, die deze meetbrieven afgeven, van dit 
voorbehoud niet af tand hebben gedaan, zal 
een nieuwe conferentie worden bijeengeroepen 
om dit punt te onderzoeken. 

IV. H et is wel verstaan. dat iedere Verdrag
staat, op welks grond~ebied op den datum van 
1 October 1926 rechten op de scheepvaart wor
den geheven op den grondslag van de register
tonnenmaat, op het oogenblik van onderteeke
ning van het Verdrag of van toetreding hiertoe 
zal kunnen eischen, dat voorloopig de binnen
vaartuigen, die aan deze r echten zijn onder
worpen. voorzlen zullen zijn van een meetbrief 
in register-tonnen , welke meetbrief in dat geval 
erkend zal worden door de autoriteiten van 
dien Staat ais gelijkwaardig met de meet
brieven, welke door zijn autoriteiten worden 
afgegeven volgens hetzelfde stelsel ; bij gebreke 
van het vertoonen van zulk een meetbrief zal 
de bedoelde Staat kunnen overgaan tot een 
aanvullende meting. 

V. H et is wel verstaan, dat de Verdrag
staten slechts gehouden zijn te voldoen aan de 
in artt. 2 en 5 van dit Verdrag bedoelde verc 
plichtingen, voor zoover zij aan een internatio
nale scheepvaart deelnemen. 

VI. Het is wel verstaan, dat iedere Verdrag
staat op het oogenblik van onderteekenen van 
het Verdrag of van toetreding hiertoe zal kunnen 
eischen, dat in geval van hermeting van een 
schip, dat oorspronkelijk door zijn ambtenaren 
was gemeten, de oorspronkelijke, onuitwisch
bare merken, wanneer deze niet tot uitsluitend 
doel hebben gehad vast te leggen, dat een 
meting heeft plaats gehad, zullen worden aan
gevuld door de toevoeging van een onuitwisch
baar kruis met armen van rteüjke lengte, dat 
deze toevoeging zal worden 'beschouwd als ge
lij kwaardig met de in artikel 10 van het Aan
hangsel van dit Verdrag voorgeschreven ver
wijdering van de teekens ; dat de oude ijkplaten 
met een kruis zullen worden gemerkt in p laats 
van te worden verwijderd en dat, indien nieuwe 
ijkplaten worden aangebracht, de oude ijkplaten 
zullen worden geplaatst op dezelfde hoogte als 
en naast de nieuwe. 

In het hierboven bedoelde geval zullen de in 
lid 3 van artikel 6 en in artikel 6 van dit Ver
drag bedoelde opgaven eveneens worden ll,e• 
zonden aan het bureau van oorspronkeliJke 
inschrijving. 

Dit Protocol zal dezelfde kracht, geldigheid 
en duur hebben als het Verdrag, dat op dezen 
dag wordt gesloten en waarvan het als een inte
greerend deel moet worden beschouwd. 
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LIJST I. BIJLAGE I 
Vaartuigen hermeten üi ______ _ i in het ____ kwartaal van het jaar -'"·•-··-- ··-·----, die laatstelijk waren gemeten in -··--········-··-·······--·-······-·· 1 

Volgnummer. 
Naam of 

kenspreuk van 
het vaartuig. 

Letters en nummer 
van de vorige 
inschrijving. 

Maximale watervcr- 'I L tt I Maximale waterver- 1 1 

plaatsing in volumP e ersen~ummer1 plaatsing in volume Datum van . 
a ls vermeld in den I v_an te .'.1 1~uwe als vermeld in den de hermeting. Opmerkingen. 
vervallen meetbrief. I rnsc rIJVlI'g. nieuwen meetbrief . 

1. 2. 3. 4. _ 5. 1 6. 7. 8. 

, 1 1 1 

1 In t e vullen den naam van den Staat. 

LIJST IL 
BIJLAGE I (vervolg). 

Vaartuigen ingeschreven in . ____ 1, die van naam of kenspreuk veranderd zijn in het ____ kwartaal van het jaar ___ _ 

1 Naam en standplaats 1 
1 Vorige naam of Nieuwe naam of Letters en nummer van den ambtenaar, Datum van dczo 

Volgnummer. vorige kensi,reu k. nieuwe kensvreuk. van de insohrijving. die den meetbrief wijziging. Opmerkingen. 
heeft gewijzigd. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 7. 

' 

1 1 
· -

1 In te vullen den naam van den Staat. 

BIJLAGE II. GB Het Britsche Rijk N Nederland SF Finland SHS Koninkrijk der 

l# •t de onderscheidinr,sletters de in 
Iersche Vrijstaat PL Polen F Frankrijk Serven, Croaten 

van van BG Bulgarije p Portugal GR Griekenland en Slovenen 
nrtikel 7 becloeldè Staten. DA Dantzig RM Roemenië M Hongarij e s Zweden 

D Duitschland LT Lithauen DK Denemarken SR Unie der Socia- I Italië CH Zwitserland 
A Oostenrijk L Luxemburg E Spanje list,ische Sovjet Letland es 'l sj echos lowakije 
B België NO Noorwegen Estland Republieken 

è)i 
...... 
Cl:) 

..... 
C0 
to .... 
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Ter oorkonde waarvan, de hierna genoemde ' 
gevolmachtigden dit Protocol hebben onder
teekend. 

Gedaan te Parij s, den 27sten November 1925, 
in enkelvoudig exemplaar, dat zal worden 
nedergelegd bij het Secretariaat van den 
Volkenbond; eensluidend gewaarmerkt afschrift 
zal worden toegezonden aan alle Staten, ver
tegenwoordigd op de Conferentie. 

( Volgen de ond,erteekeningen.) 

NOTA WISSELING 
door tusschenkomst van den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, tusschen de Re(Jeeringen van 
de Staten, die het Verdrag van Pari;Js van 27 No
vember 1925 nopens de meting van binnenvaar
tuigen geteekend hebben, teneinde een wijziging 
aan te brengen in artikel 7 van dit Verdrag . 

Genève, 28 September 1926. 
De Secretaris-Generaal heeft de eer, hierbij 

aan de Regeeringen van de Staten, die het 
Verdrag van Pa.rijs van 27 NovembeJ' 1925 
nopens de meting van binnenvaartuigen hebben 
geteekend, den uitslag van de notawisseling 
tusschen genoemde Regeeringen, welke heeft 
plaats gehad door tusschenkomst van het 
Secretariaat, mede te deelcn. 

Aangezien alle R egeeringen, die het Verdrag 
geteekend hebben, in haar antwoord zich 
hebben uitgesproken ten gunste van het voorstel 
van de Belgische R egeering, strekkende om 
den datum van 1 October 1926, vastgesteld in 
artikel 7 van het Verdrag, t e vervangen door 
1 October 1927, is genoemd artikel 7 derhalve 
gewijzigd. 

De tekst van het gewijzigd artikel 7 luidt : 
" Bij wijze van overgangsbepaling en 

gedurende een termijn van vijf jaar, t e 
rekenen van af 1 October 1927, zullen 
meetbrieven, die vóór dezen datum zijn 
afgegeven, toegelaten worden dáár, waar 
zij thans reeds zijn, of krachtens een bij
zondere overeenkomst zullen worden er
kend." 

De aldus gewijzigde tekst van artikel 7 zal 
worden opgenomen in de volgende uitgave van 
het Verdrag, welke na 1 October 1926, datum 
tot welken het Verdrag opengesteld is voor 
onderteekening, zal worden toegezonden aan 
de Staten, die het Verdrag geteekend hebben. 

1. Rondschrijven van den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. 

Genève, 2 Juni 1926. 
De Secretaris-Generaal heeft de eer, ter 

kennis van de . R egeering te brengen, 
dat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
zijn aandacht heeft gevestigd op de moei lijk
heden, die zich voordoen ten gevolge van zekere 
data vastgesteld in het Verdrag van Parijs van 
27 November 1925 nopens de meting van 
binnenvaartuigen. 

De Centrale Commissie voor de R ijnvaart 
wijst op de onmogelijkheid, waarin zich so=ige 
Rijnoeverstaten bevinden, om genoemd Verdrag 
te bekrachtigen binnen de termijnen, noodzake
lijk om de inwerkingstelling van de administra
tieve uitvoeringsregelingen op den datum van 
1 October 1926 mogelijk te maken. 

Aangezien artikel 7 van het Verdrag zich 

verzet tegen erkenning van meetbrieven, die 
afgegeven zijn nà dien datum van 1 October 
1926, volgens een methode, afwijkende van die, 
welke voorzien is in het Aanhangsel van het 
Verdrag, zouden de meetbrieven, die nà 1 Octo
ber 1926 zullen zijn afgegeven, niet meer erkend 
kunnen worden, zooals thans het geval is 
krachtens de verdragen en regelingen, die op 
dit oogenblik van kracht zijn. 

De Centrale Commissie was van oordeel, dat 
deze toestand, indien men hierin niet voorzag, 
aan de Rijnvaart een zeer belangrijk nadeel zou 
toebrengen. Derhalve heeft de Centrale Com
missie, het wenschelijk oordeelende, dat de 
datum van 1 October 1926 vastgesteld in 
artikel 7 van het Verdrag van Parijs, zou 
worden vervangen door dien van 1 October 
1927, den Secretaris-Generaal van den Volken
bond verzocht. de aandacht van de Regeeringen 
van de to.ten, die het Verdrag van Pa.rijs heb
ben geteekend, te vestigen op de hierboven 
uiteengezette moeilijkheden. 

Indien een van de Regeeringen, die het 
Verdrag van Parijs van 27 November 1925 
hebben geteekend, den wensch, uitgesproken. 
door de Centrale Commissie, om den datum 
van l October 1926, vastgesteld in artikel 7 
van het Verdrag, t e zien vervangen door den 
datum van 1 October 1927, tot den haren zou 
maken, zou de Sc1Cr3taris-Generaal van den 
Bond niet nalaten onmiddellijk alle andere 
Staten, die het Verdrag hebben geteekend, 
met het aldus ui tgesproken verzoek in kennis 
t e stellen, teneinde, indien mogelijk, door middel 
van een notawisseling tusschen den Secretaris
Generaal en de verschillende Staten, die het 
Verdrag hebben geteekend, tot het boven om
schreven doel te geraken. 

De antwoorden, welke de Secretaris-Generaal 
zou w:itvangen van de verschillende Staten, 
die het Verdrag hebben geteekend, zouden on
middellijk door de zorgen van den Secretaris
Generaal worden medegedeeld aan alle Staten, 
die het Verdrag van Parijs hebben geteekend, 
en voor het geval, dat alle antwoorden beves
tigend zouden luiden, zou de t ermijn van 1 
October 1927 voor de toepassing van het 
Verdrag kunnen worden beschouwd als t e zijn 
gesteld in plaats van dien van 1 October 1926, 
als vastgesteld in artikel 7. 

2. Nota van de Belgische Begeering. 
l\fiuisterie van Buitenlandsche Zaken. 

Directie B . 
Afdeeling I. B. l\fededeelingen. 

N°. C. 207/2168. 

Brussel, 11 Juni 1926. 
Bij zijn nota van 2 Juni heeft de Secretaris

Generaal van den Volkenbond de Belgische 
Regeering willen in kennis stellen met den 
wensch, uitgesproken door de Centrale Com
missie voor de Rijnvaart en beoogende, den 
datum van 1 October 1927 te st ellen in plaats 
van dien van 1 October 1926, welke voorkomt 
in artikel 7 van het Verdrag van Parijs nopens 
de meting van binnen~aartuigen. . 

De Belgische Regeenng aarzelt rue~, den des
betreffenden wensch te steunen. ZtJ zou met 
voldoening zien, dat het Secretariaat van den 
Bond aan de Staten, die het Verdrag van 
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27 November 1925 hebben geteekend, de boven
bedoelde wijziging zou voorleggen, met welke 
wijziging de Belgische Regeering, voor zoover 
haar betreft, volleclig haar instemming betuigt. 

3. Schrijven van den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond. 

Genève, l Juli 1926. 
Met verwijzing naar zijn rondschrijven 66. 

1926. VIII, van 2 Juni 1926, heeft d e Secre taris
Generaal de eer de hierbij gevoegde nota, die 
door de Belgische R egeering tot hem gericht 
is 1, ter kennis van de _____ R egeering 
te brengen. 

Overeenkomstig het verzoek, dat in deze 
nota is uitgedrukt, heeft de Secretaris-Generaal 
de eer de -----····- Regeering t e verzoeken, 
hem wel t e willen mededeelen, of zij zich er 
mede zou kunnen vereenigen, dat de datum 
van l October 1926, vastgesteld in artikel 7 
van het Verdrag van Parijs van 27 November 
1925 nopens de meting van binnenvaartuigen, 
zal worden vervangen door den datum van 
l October 1927. 

De Secretaris-Generaal wenscht de aandacht 
van de _____ R egeering te vestigen op 
de wenschelijkheid, dat het antwoord op dit 
schrijven hem zoo mogelijk zou kunnen bereiken 
vóór 15 Juli l 926. 

4. Antwoorden van de Regeeringen van de Staten, 
die het Verdrag hebben geteekend. 

Duitschland. 
Duitsch Consulaat. 

N°. 1254/26. 
Genève, 22 Juli 1926. 

Overeenkomstig de instructies, welke ik heb 
ontvangen, heb ik de eer, in antwoord op de 
circulaires van 2 Juni en l Juli 1926 - C. L . 66 
en C. L. 83 - gericht tot het Depart_ement 
van Buitenlandsche Zaken van het R1Jk, U 
mede te deelen, dat de Duitsche Regeerin~ het 
voorstel aanvaardt om den termijn, bedoeld in 
artikel 7 van het algemeen verdrag van meting 
van Parijs. t e wijzigen, teneinde den datum 
van l October 1927 in de plaat s te stellen van 
dien van l October 1926. 

U gelieve, etc. 
Voor den Consul-generaal : 

BOLTZE. 

0 os t e n rij k. 
Bondskanselarij. 

Departement van Buitenlandsche Zaken. 
N°. 138667- 14 B. 

Weenen, 14 Juli 1926. 
Met verwijzing naar het rondschrijven van 

den Secretari~-Generaal van den Volkenbond 
d.d. 2 Juni 1926, C. L. 83. 1926. VIII, en dat 
van l Juli 1926 onder hetzelfde nummer heeft 
de Bondskanselarij , Departement van Buiten
landsche Zaken, de eer te doen weten, dat de 
Bondsregeering van Oostenrijk geenerlei be
zwaar erin ziet, den datum van l October 1926, 

1 Zie den tekst van de nota van de Belgische 
Regeering sub 2. 

vast~esteld in artikel 7 van het Verdrag van 
PariJs van 27 November 1925 nopens de·meting 
van binnenvaartuigen, te vervangen door den 
datum van 1 October 1927. 

Be 1 g i ë . 
l\linisterie van Buitenlandsche Zaken. 

Directie B . 
Afdeeling 1. B. Mededeelingen. 

NO. c. 207 / 2538. 
Brussel, 9 Juli 1926. 

Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
heeft de eer aan het Secretariaat van den 
Volkenbond te doen weten, ten vervo lge op 
zijn nota van 1 Juli l.i., N°. C.L. 83. 1926.VIII, 
dat de Belgische Regeering zich ermede ver
eenigt, dat de datum van l October 1926, 
vastgesteld in artikel 7 van het Verdrag van 
Parijs van 27 November 1925 nopens de meting 
van binnenvaartuigen, wordt vervangen door 
den datum van 1 October 1927. 

Bulgarije. 
Koninklijk Gezantschap van Bulgarije 

in Zwitserland. 
N°. 408. 

Bern, 13 Juli 1926. 
Ik heb de eer, t e Uwer kennis te brengen, 

dat de Bulgaarsche R egeering geen bezwaar 
erin ziet. dat de datum van l October 1926, 
vast~esteld in artikel 7 van het Verdrag van 
P ariJS nopens de meting van binnenvaartuigen 
van 27 November 1925, wordt vervangen door 
den datum van l October 1927. 

U gelieve, etc. 
De Zaakgelastigde : 

MIKOFF. 

H e t B r i t s c h e R ij k. 
No. C. 7318/2037/96. 

Departement van Buitenlandsche Zaken. 
Londen, S.W.I. , 2 Juli 1926. 

In antwoord op Uw schrijven N°. C. L . 66. 
1926. VIII, van 2 Juni l:. met betrekking tot 
het Verdrag nopens de meting van binnenvaar
tuigen, heb ik de eer, in opdracht van Sir Austen 
Chamberlain, Staatssecretaris, U mede te deel en, 
dat de R egeering van Zijne Majesteit zich ver
eenigt met het in genoemden brief vervatte 
voorstel en goedkeurt, dat de da t-um van l 
October 1926, vermeld in artikel 7 van ge
noemd Verdrag, wordt vervangen door dien 
van l October 1927. 

U gelieve, etc. 
Orme SARGEN'l'. 

, Spanje. 
Departement van Buitenlandsche Zaken. 

Volkenbondsafdeeling. 
NO, ll . 

Madrid, 18 September 1926. 
Met venvjjzing naar Uw circulaires van 2 Juni 

en 1 J uli l.i. nopens de wijziging van den datum, 
vastgesteld in artikel 7 van het Verdrag van 
Parijs nopens de meting van binnenvaartuigen 
met het oog op de inwerkingtreding van di 

33* 
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Verdrag, heb ik de eer, U te doen weten, dat 
de Rel!;eering van Zijne Majesteit geenerlei 
bezwaar heeft, dat de datum van 1 October 1927 
wordt gesteld in plaats van bovenbedoelden 
datum. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, etc. 
Espinosa DE LOS MONTEROS. 

]'in Ia n d. 
('l'elegram) 

SSS Helsinki h 158, 21 w. 16.13.26. 
H . 45. Vereenig mij met wijziging voorgesteld 

op artikel 7 van het Verdrag nopens meting van 
schepen. 

SETÄLÄ, ~finister van Buitenlandscl1,e Zaken. 

F ra n kr ij k . 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Directie van 
politieke en handelszaken. 

Parijs, 13 Juli 1926. 
In antwoord op Uw nota C.L. 83. 1926. VIII, 

d .d. l Juli 1926. met betrekking tot het Verdrag 
nopens de meting van binnenvaartuigen, heb 
ik de eer U te doen weten, dat ik geheel en al 
mij vereenig met de vervanging van den datum 
van 1 October 1926, vastgesteld in artikel 7 
van het Verdrag van Parijs van 27 November 
1925, door den datum van 1 October 1927. 

De Fransche Regeering vereenigt zich vol
ledig met het initiatief, dat door de Belgische 
Regeering is genomen om den wensch, uitge
sproken door de Centrale Commissie voor de 
R ijnvaart, te ondersteunen. 

U gelieve, et c. 
Voor <fen Voorzitter van <fen Raad van :Ministers, 

J,f inister van Buitenlarulsche Zaken, 
<ie Ambassa<leur, Secret,aris-Generaal, 

BERTHELOT. 

G r i e k e n I a n tl. 
Grieksch Gezantschap in Zwitserland. 

N°. 3466. 
Bern, 9 September 1926. 

Met verwijzing naar Uw mededeeling C. L. 66. 
1926, d.d. 2 Juni l.i. heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de Grieksche Regeering de wijziging, 
aangebracht in artikel 7 van het Verdrag nopens 
de meting van binnenvaartuigen, aanvaardt. 

U gelieve, etc. 
De Zaakgelastigde : 

A. DALIETOS. 

Hongarij e. 
Hongaarsche delegatie 

bij den Volkenbond. 
NO. 1190. 

Genève, 1 September 1926. 
In antwoord op Uw nota, d.d. 2 Juni 1.1. 

n°. C. L. 66. 1926. VIII, heb ik de eer, in op
dracht van mijn Regeering, U te doen weten, 
dat deze Regeering haar instemming betuigt 
met de wijziging. neergelegd in den wensch van 
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en 
an de Belgische R egeering, strekkende om 
en datum van 1 October 1927 in de plaats t e 

stellen van dien van 1 October 1926, welke 
voorkomt in artikel 7 van het Verdrag van 
Parijs nopens de meting van binnenvaartuigen. 

U gelieve, etc. 
H EVESY, 

J,f inister-Resident. 

Ita li ë. 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

T.S.N. 
R ome, 11 Augustus 1926. 

Met verwijzing naar-de nota C. L. 83. 1926. 
VIII, d.d. l Juli 1.l., heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de Koninklijke Regeering geen be
zwaar heeft , dat de datum van 1 October 1927 
wordt in de plaats gesteld van dien van 1 October 
1926, als bepaald in artikel 7 van het Verdrag 
van Parijs nopens de meting van binnenvaar
tuigen. 

De Secrewris-Generaal, 
BORD0 ARO. 

Neder l a n tl. 
Gezantschap der ederlanden. 

N°. 1567. 
Bern, 24 Juni 1926. 

Met verwijzing laatstelijk naar Uw schrijven 
van 14 April 1926, N°. 14.50145.X.49759, heb 
ik de eer, in opdracht van mijn R egeering, en 
in antwoord op Uw circulaire van 2 Juni l.i., 
C. L . 66. 1926. VIII, betreffende het Verdrag 
van Parijs van 27 November 1925 nopens de 
meting van binnenvaartuigen, het volgende te 
Uwer kennis te brengen : 

De Nederlandsche Regeering heeft met 
groote belangstelling kennis genomen van de 
wijze van procedure, voorgesteld door den 
Secretaris-Generaal, betreffende het uitstellen 
van den datum van inwerkingtreding van het 
Verdrag van Parijs van 27 November 1925. 
Hoewel opmerkende, dat de Nederla.ndsche 
R egeering de voorkeur era.an zou hebben ge
geven, indien ware overgegaan tot de wijziging 
van bedoelden datum, op de wijze als voor~e
st eld door de Centra.Ie Commissie voor de RiJn
vaart, namel~jk langs den weg van een aanvul
lend protocol, wil de R egeering. met het oog 
op het spocdeischende van deze aangelegenheid, 
geen bezwaar maken tegen de voorgestelde 
procedure. Zij is derhalve bereid, den wensch 
uitgesproken door de Centrale Commissie, om 
den datum van 1 October 1926 vastgesteld in 
artikel 7 van het Verdrag t e vervangen door 
1 October 1927, tot den ha.ren t e maken, en zij 
keurt goed, dat, ingeval de antwoorden, welke 
van de verschillende Staten, die het Verdrag 
hebben geteekend, zullen worden ontvangen, 
bevestigend luiden, de datum van 1 October 
1927 beschouwd zal worden voor de toepasging 
van het Verdrag in de plaats te zijn gesteld 
van dien van l October 1926. 

U gelieve, etc. 
VAN LENNEP. 

Zaakgelastigde a. i . van Ne<ierland. 

Gezantschap der Nederlanden. 
No. 1924. 

Bern, 19 Juli 1926. 
In antwoord op de circulaire, die U heeft 

willen richten tot de!1 Minister van Buitenland-
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sche Z:iken te 's-Gravenhage. d.d. 1 Juli l.i., 
C. L. 83. 1926. VIII, draagt genoemde Minister 
mij op en heb ik de eer, Uw aandacht erop te 
vestigen, dat de Nederlanclsche Regeering zich 
over de in dit schrijven behandelde aangelegen
heid (betreffende het Verdrag van Parijs van 
27 November 1925 nopens de meting van 
binnenvaartuigen) reeds heeft uitgesproken in 
de nota, die de Nederlanclsche Zaakgelast,igde 
a.i. te Bern U heeft gezonden, d.d. 24 ,Juni 1926, 
n°. 1567. 

U gelieve, etc. 
DOUDE VAN TROOSTWIJK. 

Po Ie n. 
Poolsche delegatie bij den Volkenbond. 

G/ED. 
N°. 1866/26. 

Genève, 17 Augustus 1926. 
Met verwijzing naar de circulaire van het 

Secretariaat C. L. 66. 1926. VIII, d.d. 2 Juni 
1926, heb ik de eer te Uwer kennis te brengen, 
dat de Poolsche Regeering het wenschelijk oor
deelt, dat de datum van 1 October 1927 wordt 
in de plaats gesteld van dien van 1 October 1926 
als oorspronkelijk voorzien voor de toepassing 
van het Verdrag nopens de meting van binnen
vaartuigen. 

U .gelieve, etc. 
De afgevaardigde bij den Volkenbond: 

F. SoKAL, 
Gevolmachtigd Minister. 

Roemenië. 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

N°. 39652. 
Boekarest, 10 Juli 1926. 

N ote verbale. 
In antwoord op de nota C. L. 83. 1926. VIII, 

d.d. l Juli l.i. met betrekking tot de vervanging 
van den datum van 1 October 1926, welke 
voorkomt in artikel 7 van het Verdrag van 
Parijs nopens de meting van binn"nvaartuigen, 
door dien van 1 October 1927, beeft het Ko
ninklijk Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
de eer ter kennis van den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond te brengen, dat de Roe
meensche Regeerir>g geenerlei bezwaar heeft te 
maken tegen de voorgestelde wijziging. 

H e t K o n i n k r ij k d e r S e r v e n, 
C r o a t e n e n S I o v e n en. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 
P.N. 6709. 

Belgrado, 15 Juli 1926. 
Met verwijzing naar Uw schrijven van 1 Juli 

l.i. C. L. 83. 1926. VIII, heb ik de eer te Uwer 
kennis te brengen, dat de Koninklijke Regeering 
er mede instemt, om den datum van 1 October 
1926. vastgesteld in artikel 7 van het Verdrag 
van Parijs van 27 November 1925 nopens de 
meting van binnenvaartuigen, te vervangen 
door den datum van 1 October 1927. 

U gelieve, etc. 
De Onderstaatssecretaris, 

MARKOVITCH. 

Z w i t s e r I a n d. 
Politiek Departement. 

Afdeeling voor Buitenlandsche Zaken. 
B . 56.8.6-M.S. 

Bern, 6 eeptember 1926. 
Bij nota van 3 September heeft het ~e~re

tariaat van den Volkenbond aan het Poht1eke 
Departement wel willen èoen toekomen afschrift 
van een nota, die tot het Secretariaat was 
gericht door de Belgische Regeering met be
trekking tot het Verdrag van Parijs nopen~ de 
meting van binnenvaartuigen. Het Secretariaat 
heeft aan het Departement gevraagd, of het 
zich kon vereenigen met het voorstel, neergelegd 
in deze nota en strekkende om den datum van 
1 October 1927 in de plaats te stellen van dien 
van 1 October 1926, die voorkomt in artikel 7 
van genoemd Verdrag. 

Het Politieke Departement heeft de eer, het 
Secretariaat dank te zeggen voor zijn mede
deeling en haast zich het Secretariaat te doen 
weten, dat het Departement de voorgestelde 
wijziging van den t ekst van artikel 7 van het 
Verdrag van Parijs van 27 November 1925 
volkomen goedkeurt. 

T s j e c h o s I o w a k ij e. 
(Telegram) 

SS Praha (10). N°. 372. SSS 30/28 14 h- 15. 
Praag, 2 Augustus 1926. 

In antwoord Uw C. L. 83. 1926. VIII aan
vaardt de Tsjechoslowaa.ksche Regeering wijzi
ging van artikel 7 Verdrag meting voorgesteld 
door Belgische Regeering. - GIRSA, Gevol
machtigd Minister. 109241. 

Unie van Socialistische Sovjet 
R e p u b I i e k e n. 

(Telegram) 
4205/11 Moskou, 4921.35.11. 17 h. 30 

ûostenrijksch. 
ll September 1926. 

Regeering Urne stemt toe in vervanging van 
1 October 1926 in artikel 7 Verdrag Parijs 
27 November 1925 nopens meting binnenvaar
tuigen door 1 October 1927. 8666 = LITVINOFF, 
toegevoegd Commissaris Buitenlandsche Zaken. 

Nadat de Regeeringen van Duitschland, 
België, Frankrijk en Nederland eenerzijcls, en 
de Regeering van Zwitserland anderzijds, de 
wenschelijkheid hebben erkend onder elkander 
een overeenkomst te sluiten voor de erkenning 
van de meetbrieven van de binnenvaartuigen, 
zijn de ondergeteekenden, te dien einde behoor
lijk gemachtigd, het volgende overeengekomen : 

Eenig artikel. 
Duitschland, België, Frankrijk en Nederland 

stemmen erin overeen om gedurende een tijds
verloop van vijf jaar, te beginnen op 1 October 
1927, de meetbrieven, die door Zwitserland 
vóór dien datum zijn afgegeven, te erkennen als 
gelijkwaardig met de meetbrieven, welke over
eenkomstig de regelen vastgesteld ter uitvoering 
van artikel 1 van het Verdrag van Brus el van 
4 Februari 1898 zijn afgegeven; Zwitserland, 
van zijn kant, zal gedurende ditzelfde tijds
verloop de meetbrieven. welke overeenkomstig 
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deze regelen voor den datum van 1 October 
1927 zullen zijn afgegeven, beschouwen ais 
gelijkwaardig met de meetbrieven, welke op 
zijn eigen grondgebied zijn afgegeven . 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden deze 
verklaring hebben opgesteld. 

Gedaan te Brussel, in vijf exemplaren, den 
3den Maart 1927. 

Voor Duitschland: v . KELLER. 
Voor België: E . VANDERVELDE. 
Voor Frankrijk: MAURICE HERBETTE. 
Voor Nederland: VAN VREDE "BURCR. · 
Voor Zwitserland : BARBEY. 

adat de Regeeringen van Duitschland, 
België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland de 
wenschelijkheid hebben erkend, op haar grond
gebied de inwerkingstelling van de bepalingen 
van het Verdrag van 27 November 1925 nopens 
de meting van binnenvaartuigen op een zelfden 
datum te verzekeren, z\jn de ondergeteekenden, 
te dien einde behoorlijk gemachtigd, het vol
gende overeengekomen : 

Art. 1. Duitschland, België, FniPkrijk, Ne
derland en Zwitserland zullen hun bekrachti
gingen van het Verdrag van 27 November 1925 
nopens de me• ing van binnenvaartuigen op 
denzelfden dag nederleggen, teneinde de gelijk
tijdige inwerkingtreding op hun grondgebied 
van de bepalingen van dit Verdrag te verzekeren. 
De nederlegging van de bekrachtigingen zal 
uiterlijk 3 Juli 1927 plaats hebben. 

Art. 2. Het Verdrag nopens de meting van 
binnenvaartuigen geteekend te Brussel op 4 
Februari 1898 zal vervallen op den dag, waarop 
voor Duitschland, België, Frankrijk, Nederland 
en Zwitserland het Verdrag van 27 November 
1925 in werking zal treden. onder voorbehoud, 
eenerzijds van de bijzondere regeling tusschen 
deze Staten tot stand gekomen, nedergelegd in 
de op heden gedagteekende verklaring, ander
zijds, dat overeenkomstig artikel 7 van het 
Verdrag van Parijs van 7 November 1925 de 
meetbrieven, die vóór 1 October 1927 zullen 
zijn afgegeven, als overgangsmaatr_ege~ en ge
durende een t\jdsverloop van VIJf par, t e 
beginnen op dien datum, zullen worden toe
gelaten, dáár waar zij thans zijn toegelaten. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden deze 
verklaring hebben opgesteld. 

Gedaan te Brussel, in vijf exemplaren, den 
3den Maart 1927. 

Voor Duitschland: v. KELLER. 
Voor België: E . VANDERVELDE. 
Voor Fra.nkr\jk: MAURICE HERBETni. 
Voor Nederland: VAN VREDENBURCH. 
Voor Zwitserland: BARBEY. 

19 Augustus 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een gemeentebegrooting uit 
overweging dat de Raad der ( ± 2000 
zielen tellende) gemeente daarvan heeft 
geschrapt de jaarwedde van den eenigen 
ambtPnaar ter secretarie. op de ambtenaren 
een verhaal van pensioensb1jdragen tot het 
maximum heeft willen toepa~~Pn, hoewel 
de salarissen laag zijn, en eindelijk een 
sedert jaren toegekende gratificatie voor 
de politie heeft willen schrappen, hetgeen 
•!echts op grond van·dringende, hier niet aan
wezige, redenen zou zijn te rechtvaardigen. 

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

den Raad der gemeente Buurmalsen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 22 Maart 1927, n°. 194, waarbij goed
keuring is ontbonden aan de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, arlvies van 
6 Juli 1927, n°. 5~4; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsch,• Zaken en Landbouw van 2 
Augustus 1927, n°. 5541, • fd . B.B.; 

0 . dat Geel. Staten van Gelderland bij 
bovengenoemd besluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden ann de begrooting der gemeente 
Buurmalsen voor het dienstjaar 1927, uit 
overweging, dat geen gelden meer zijn uitge
trokken voor de bezoldiging van den ambtenaar 
ter secretarie, wiens hulp naar het gevoelen 
van den Raad zou kunnen worden gelllÎst, en 
dat in verband daarmede de Raad een post 
wegens hem toe te kennen wachtgeld op die 
begrooting heeft gebracht ; dat hun college 
den Raad heeft verwcht de jaarwedde van 
den bedoelden ambtenaar wederom te ramen 
en den post " wachtgel<l" te schrappen, op grond, 
dat naar h'lt oordeel van den Burgemeester , 
de Wethouders en den Secretaris. bevoPgd te 
oordeelPn ovPr wat er op de gemeentesecretarie 
omgaat, het belang, hetwelk de gemeente.heeft 
bij eene goede en regelmatige afdoening v3:n 
zaken, eischt, dat de ambtenaar ter secretarrn 
gPhandhaafd wordt ; ,lat <le Raad weigert aan 
dit ver7.oek tegemoet te komPn : dat voorts 
door den Raad is besloten op de ambtenaren 
der gemeente het maximum verhaal der pen
sioensbijdragen toe te passen ; dat hun college 
heeft te kennen gegeven, een dergelijk maximaal 
dan wel gedeeltelijk verhaal alleen dan toe
laatbaar te achten, indien de toestand der 
gemeentefinanciën zulks eischt ; dat de Raad 
van een ongunstigen toestand dier financii'n 
niet heeft doen blijken; dat ten slotte het 
schrappen van den post "gratificatie voor den 
gemeenteveldwachter" - gelet op diens toch 
reeds lage bezoldiging en het op hem toe te 
passen verhaal van pensioensbijdrage niet 
billijk voorkomt; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroPp is gekomen, aanvoerende dat de 
meerderheid van den Raad zich niet met de 
zienswijze van Ged. Staten kan vereenig!'n, 
zulks mede in verband met den financieelen 
toeBtand der gemeente ; dat de gemeente
secretaris alleen h.i. alle we·kzaamheden t er 
secretarie wel kan verrichten en dat dll.arom 
besloten is den post van den ecretarie-amb
tenaar niet op de gemeente-begrooting voor 
1927 te ramen Pn voor één jaar een wacht
gflldpost daarop te plaatsen; dat eene grati
ficatie voor de politie onnoodig geacht wordt 
en daarom deze post niet meer op de gemeente
begrooting voor 1927 is geraamd ; dat zij het, 
in verband met den financieelen toestand der 
gemeente, noodzakelijk acht. dat t ot een pen
sioensverhaal van 8½ % zijnde het ma,imum
verhaal, op de geheele salarissen van alle amb
tenaren wo.rdt overgegaan ; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat een ambtenaar 
ter secretarie in de gemeente Buurmalsen, 
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welke <'llgeveer twee duizend zielen telt, b.:,. 
zwaarlijk zou kunnen worden gemist ; 

dat voorts dP salarissen van de ambtenaren 
dier gemeente laag zijn te achten, in verband 
waarmede de voor hen verschu!digdP pen
sioensbijdragen slechts indien onvermijdelijk 
en dan in geen geval tot het toegelaten ma'<i
mum, op deze functionarissen behooren te wor
d n verhaald ; 

· dat wijders de gratificatie voor de p olitie 
sedert jaren wordt toegekend en :nhouding 
van deze gebruikelijke tegemoetkoming slech ts 
op grond van dringende redenen zou zi,in te 
rechtvaardigen ; 

dat niet is aangetoond, dat de financieele 
om tandigheden der gemeente nopen tot het 
treffen van de h.ierbedoelde bezuinigingen, ter
wijl ook overigen de noodzakelijkheid daarvan 
niet is gebleken ; 

dat mitsdien Ged. Rtaten terecht hunne 
goedkeuring aan de begrooting hebben ont
houden; 

ezien de Gemeentewet; 
Rebben goedgevonden en ver taan : 

hPt beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

e n Landbouw is belast, enz. (A. B .) 

19 Auiustus 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
;?ing der gemeentebegrooting, waarbij een 
post voor aanschaffing van choolboek,m, 
Jpermiddelen en Rchoolbehoeften, ten be
hoeve van een nieuwe school voot· gewcon 
lager onderwijs, ontstaan tengevolge van 
de split.sing van een bestaande school in 
eene voor gewoon en eene voor uitgebreid 
lager onderwijs, ten laste van den gewonen 
dienst is gebraoht ; een dergPlijke uitgave 
behoort te worden gebracht ten laRte vrn 
den kapitaaldienst. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het b..ro<'p, ingPstPlcl door 
Burgemeester en \\'ethouders, namens den Raad 
der gemeente Maar~sen, tegen het besluit van 
Geel. laten van Utrerht van 25 Januari 1927, 
n°. 128/148, 3• Afd., waarbij i!'Oedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 22 Juni 
1926 tot wijziging van clP gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1926 ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschil!Pn van Bestuur, gehoord, aclvie~ van 1 
l Juni 1927, n° . 472; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
]~innenlands<'he Zaken en Landbouw van !) 
Augustus 1927. n°. 5545, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad van de gemeente Maarssen 
i n zijne vergadering van 22 Juni 1926 heeft 
besloten tot wijziging van de gemeentebegrco
ting voor het dienstjaar 1926 in die1· voege dat 
onder <1,fcl. I, Hoofdstuk VlU, § 2, volgnummer 
Hi5a der uitgaven wol'dt opgenomen een post, 
groot f 400, w~r:ens buitengewone aanschaffing 
van leermiddelen voor de openbam lagere 
school ad f 2000, t e vercleeler> over 5 jaren'. 
waartegenover onder afd. I, Hoofdstuk XII, 
~ J/2, volgnummer 244 der inkomsten. worden 
gebracht een post, groot f 250 en een, groot 
f 150, we1?ens belasting naar het inkomen, 
onderseheiclenl~k betreffende het in het diPnst-

jaar aanvangende en het in het dienstj:lar 
eindigende belastingjaar : 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
2fi Januari 1927. 3• afd. n°. l'.!8/148 aan dit 
raadsbesluit hmine goedkeuring hebben ont
houden, uit. overweging dat daarbij onder ~en 
gewon.in dienst een post op de begrootmg 
wordt gebracht ter be trijding van do kosten 
wegens buitengewone aanschaffing van leer
midde\im voor de openbare lagArc school en 
wel tot een bedmg, gront f 400; dat, onder 
dit heclrag een som, groot f 311, is begrepen, 
ter bestr\jding van kosten wegens aansllhaffing 
van leermiddelen. schoolbehoeften en school
boeken, welke noodig zijn door het ontstean 
van een nieuwe school, ten gevolge van splitsing 
van eene vroeger bestaande school, welk bedrag 
groot f 311, niet ten laRte van den gewonen 
dienst, doch van den kapitaaldienst moet 
worden gebracht; 

dat van dit besluit de Raad van Maarssen 
bij Ons in beroep is gekomen ; 

O. dat blijkens de overgelegde bescheiden 
de geraamde uitgaaf van f 400 voor een deel 
strekt tot dekking van kosten weaens aan
schaffing van schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften ter vervanging van verouderde, 
en voor een ander deel ten bedrage van f 311 
voor de aanschaffing van schoolboeken, leer
middelen en schoolbehoeften ten behoeve van 
een nieuwe school voor gewoon lager onderwiis, 
onts~aan tengevolge van de splitsing ,an een 
bestaande s<'hool in eene voor gewoon lager 
onderwij s en eene voor uitgebreid lager onder
wijs: 

dat het laatstbedoelde gedeelte der geraamde 
uitgaaf als eene buitengewone uitgave moet 
worden aangemerkt ; 

dat Ged. taten tflrecht van oordeel zijn, dat 
dit deel der uitgaaf niet ten laste van den 
gewonen dienst, doch van dien van den kapitaal
dienst behoort te worden gebracht en in ver
band hiermede terecht aan het raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verkla ren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

]9 Aitgustus 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Geel. Staten hebben tere~ht goedkeuring 

onthouden aan de gemeentebegrooting 
voor 1927, waarop onder de ontvangsten 
is uitgetrokken Pen bedrag als: ,,Gedeelte 
van het (vermoedelijk) batig slot van den 
gewonen dienst 1926" . daar de Raad niet 
aannemel(jk heeft gemaakt cl.at op een 
ba.tig saldo op den gewonen dienst 1926 
tot een zoodanig bedrag te rekenen valt. 

WIJ WILRELMI :r A. ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Mierlo tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
2 Maart 1927, G n°. M9, 3e Afd. A., waarbij 
goedkeuring i~ onthouden aan do begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoerd. advies van 
6 Juli 1927, n°. 528; 

Op de voorcl.raebt van Onzen Miniter van 
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BinnenlandsPhe Zaken en Landbouw van 8 
Augustu8 1927, n°. 5543, Afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
voormeld besluit aan de begrooting voor het 
dienst.jaar 1927 der r,emeente Mierlo de goed
keuring hehben 011thouden, uit overweging 
dat op die begrooting (volgnummer l) is uit
getrokken een bedrag van f 15.500 ab : ,,Ge
deelte van het (vermoedelijk) batig slot van 
den gewon.en dienst 1926" ; dat uit de memorie 
van toelicht.ing op de begrooting en uit de 
_gevoerde briefwisseling ter zake is komen vast 
te staan, dat de raming van genoemden post 
ov geen enkelan - laat staan op goeden -
grond steunt en alleen ten doel heeft de dekking 
van het op de begrooting ge,aamde nadeelig 
slot van den gewon.en dienst 1923 over een 
aantd jaren t.e verdeelen; m.a.w. deze dekking 
naar de toekom~t te verschuiven ; dat als 
0 rondslag van de raming op genoemden post 
dan ook eenvoudig is genomen het nadeelig 
slot van den gewon.en dienst der rdkening 1925, 
verminderd met het rlaarvan op de onder
havige begrooting te dekken gedeelte; dat 
geen goedkeuring kan worden vedeend aan 
eene begrooting waarvan de grwone dienst 
sluitend is gemaakt door het ramen van in
komsten, die, naai· op grond van de thans voor
handen gegevens moet worden aangenomen, 
niet zullen worden ontvangen ; dat de Raad 
van Mierlo ondanks herhaalde vertoogen van 
Ged. Staten weigerachtig is gebleven, ~meerge
noemden post der inkomsten van de begrooting 
af te voeren ; 

dat van dit besluit de Raad van Mierlo bij 1 

Ons in beroep is gekomen, in h:)ofdzaak aan
voerende, dat Ged. Staten uit de toelichting 
op de begrooting voor 1927 reeds hadden 
kunnen opmaken, dat 1926 een batig saldo zou 
opleveren en dat op het oogenblik, waarop 
Ged. Staten beslisten, reeds vaststond, dat 1926 
een belangrijk voordeelig saldo zou opleveren, 
zoodat de meening van Ged. Staten strijdt 
met de werkelijkheid ; 

0. dat art. 204 der Gemeentewet wel voor
schrijft, dat de begrooting der inkoIDBten alle 
ontvangsten der gemeente, van welken aard 
ook, vermeldt, doch dat deze bepaling niet 
medebrengt, dat op de begrooting ook inkom
sten, die niet t e verwachten, of ontvangsten 
waarop niet te rekenen valt, kunnen worden 
aangebracht; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat in het 
onderhavige geval op e~n batig saldo op den 
gewon.en dienst voor 1926 tot een bedrag van 
f 15,500 te rekenen valt ; 

dat derhalve tusschen de plaatselijke inkom
sten en uitgaven over 1927 voor de gemeente 
Mierlo geen evenwicht zou bestaan en Ged. 
Staten mitsdien terecht goedkeuring aan de 
begrooting onthielden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

23 Augustus 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
l\'linister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, betreffende metin~ van bir.nen-
vaartuigen. · 

Ik heb d" eer Uw College hierbij te doen 
toekomen eenige exemplaren van mijne aan
schrijving gericht tot de gemeentebesturen, 
met verzoek aan elk dier besturen in Uwe 
provincie een exemplaar uit te reiken. 

Ik teeken hierbij aan dat de inhoud van 
deze circulaire uiteraard ook voor het bestuur 
Uwer provincie is bestemd en toepasselijk is 
op provinc,ale verordeningen en voorschriften. 

BIJLAGE. 

.Ministerie van Binnen!and8che Zaken en Lmul
bouw, 

N°. 5820. 

Betreffende Meting van 
binnenvaartuigen. 

Ik heb de eer, voor zooveel noodig, Uwe aan
dacht te vestigen op het Koninklijk besluit 
van 24 Juni 1927, S. 200, houdende nadere 
bepalingen omtrent de meting van binnenvaar
tuigen. Dit besluit, dat zijn ontstaan dankt 
aan het op 27 November 1925 te Parijs ouder• 
teekende en bij de Wet van 10 Juni 1927. 
S. 172, goedgekeurde Verdrag met Aanhangsel 
en bijbehoorende Protocol van onderteekening, 
alsmede aan een notawisseling en twee ver
klarü1gen, die tegelijkertijd zijn goedgl"keurd, 
treedt in de plaats van het besluit van 20 Juli 
1899, S. 164, laatstelijk gewijzigd b;j dat van 
5 October 1923, S. 472. 

(Voor de vertaling van het Verdrag met aan
hangsel zij verwezen naar de gedrukte stukken 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
zitting 1926-1927-318). 

De wijze van meting volgens de nieuwe be
palingen, welke met ingang van I Octoher 1927 
in werking treden, komt in hoofdzaak overeen 
met de thans geldende en zal alleen in ver
schillende gevallen eenigszins nauwkeuriger uit
komsten geven. Echter zullen de meetbrieven, 
afgegeven~ volgens het nieuwe stelsel bij ier\eren 
c.M. inzinking, de waterverplaatsing van het 
vaartuig in kubieke meters en kuhieke deci
meters vermelden, terwijl die documenten, af
gegeven volgens de oude methode, het laad
ve1·mogen in tonnen van 1000 K.G. en gedeelten 
daarvan aangeven. Aan de band van den 
nieuwen meetbrief zal het gewicht van een 
lading kunnen worden bepaald door de in den 
meetbrief aangegeven waterverplaatsing, die 
overeenkomt met de inzinking van het vaar
tuig, te vermenigvuldigen met het soortelijk 
gewicht van het water, waarin de inzinking is 
vastgesteld (zie art. 2 van het Aanhangsel van 
het Verdrag van Parijs). De nieuwe meetbrief 
vermeldt ten slotte nog het maximum laad
vermogen van het vaartuig, waarbij het soorte
lijk gewicht van het water is aangenomen op 1. 

In afwijking van het vorenstaande zal de 
nieuwe meetbrief voor schepen, die niet hestemd 
zijn voor het vervoer van goederen, geen pro
gressieve schaal van waterverplaatsing ver
melden, doch slechts de waterverplaatsing tot 
> et vlak ledigen diepgang en die tot het vlak 
van grootsten toegelaten diepgang, alsmede 
het verschil tusschen deze beide verplaatsingen. 

In verband met het vornnstaande kan het 
noodig zijn, dat veranderingen tot heffing van 
haven-, kade-, sluis-, bruggelden enz. of andere 
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verordeningen en voorschriften, dP scheepvaart 
betreffende. die bepalingen inhouden nopens 
het laadvermogen van binnenschepen, zooals 
dat door den volgens het besluit van 189() af
gegeven meetb•ic-f wordt aangegeven, of eene 
regeling bevatten tot bepaling van het gewic-ht 
der lading van een vaartuig door middel van 
ijkopname, waarbij ook van den m !'tbrief 
gebruik wordt gemaakt, gewijzigd moeten 
worden. Ten dezP vestig ik er de aandacht op 
dat tot. 1 October 1932 ne.ast de nieuwe meet
brieven ook nog geldige oude meetbrie"en kun
nen bestaan (art. 23 van het nieuwe besluit) . 

Ten slotte deel ik U mede, dat de hnnis
gevingen van het teniet gaan hier te lande van 
als hinóenvaartuig gemeten se-hepen (zie art. 6 
van het Verdrag en art. 21 van het K. B. van 
24 Juni 1927, S. 200, moeten worden ingezonden 
aan het Departement van Financiën, afdeeJjng 
Invoerrechten. waar voor eventueele doorzen
ding aan de vreemde Regeeringen zal worden 
zorg gedragen. 

De J)f inisler van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-GenP.raal, F°REDERIKS, /. 8 .-G. 

(B.) 

29 _4. ugustus Hl27. BESCHIKKING van den 
Minister van Waterstaat, houdende de 
.,Motor- en Rijwie!beschikkiing". 

De Minister van Waterstaat; 
Gelet op de Motor- en Rijwielwet, zooals de 

tekst daarvan is bekendgemaakt bij K. B. van 
27 Januari 1925, S. 24 en op h~t Motor- en 
Rijwielreglement, vastgesteld bij K. B. van 
30 April 1927, S. 143; 

Heeft goedgevonden : 
met ingang van l November 1927 vast, te 

stellen dè volgende bepalingen ter uitvoering 
van de Motor- en Rijwidwet en het Motor- en 
Rijwielreglement : 

§ 1. Uitvoering van artikel l, onder 3°., van de 
Motor- en RijwielwPt en van artikel l, eerste lid, 
onder e, van het Jlf olor- en Rijwielreglernent ; 

a11nduidi11{! rijwielpad. 
Art. J. Rijwielpaden worden aang'!duid d()Qr 

waarschuwingsborden overeenkomstig het mo
del en do aanwijzingen, vervat in de bijlagen 
I en IX.' 

§ 2. Uitvoering ran artikel 7 der .illotnr- en 
Rijwielwet ; aondu~ding snc/1,eidsbeverking. 
Art. 2. 1. Do ingevolge aitikel 7 der 

Motor- on Rijwielwet bij of krachtens eene 
plaatselijk~ verordening vastgestelde maximum
snelheid wordt aangeduid door waarsc-huwings
borrlen overeenkomstig de modP!len en de aan
wijûngen, vervat in de bijlagen lI en IX. 

2. Waarschuwingshorden betreffende snel
heirlsbeperking, welke reeds op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit met inacht
neming van de besohikkiLg van den Minister 
van Waters~aat van fi Ootober 1908, AfdPe!ing 
Waterstaat La. H., waren geplaatst, kunnen 
als aanduiding der voorgeschreven maximum
snelheid blijven dienen . 

1 Voor deze hijlager. zij verwezen !laar de 
Staatsraurant. van l September 19~7, n°. 169. 

§ 3. Uitvvering i·on artikel 9, eerste lid, onder 
10., 1er .i'r1o!or- en R(jwie!wet en van art. 30 van 
het .JI otor- en Ri,jwielre,glement ; aanbrengen t·an 

nurnmer rnet letter. 
Art. 3. 1. Het nummer met letter mag 

niet anders worden aangebrac-ht dan in witte, 
onuitwisbare teekens op donkerblauwen grond 
volgens de mo,iellen, vervat in bijlage III. 

2. De letter mag niet anders worden ge
plaatst dan, hetzij boven, hetzij vóór het 
nummer in het laatste geval daarvan ter halv~r 
hoogte gescheiden door eene horizontale streep, 
een en ander volgens de voorbeelden. vervat in 
de in het vorig Jid genoemde bijlage. 

Art. 4. 1. Bij motorrijtuig~n op meer dan 
2 wielen moeten de afmetingen tvn opzichte 
van de ciifers en de letter zijn !en rnin81F : 

hoogte." . . . . . . . . . . . 90 m.M. 
breedte /behalve van rijf e r l) . 65 
dikte ov~ral (behoudens geringe 

afschuining aan uiteinden, vol
gens modellen) . . . . . . . 15 

lengte der horizontale streep. . 15 
dikte dier streep . . . . . . . l 0 
ruimte tusschen verschillende 

teekens . . . . . . . . . . l 5 " 
2. Bij andere motorrijtuigen dan de in hot 

vorig Jjd genoemde worden de in dat lirl ver
melde minimum-afmetingen tot de helft ver
laagd. 

3. Bij grootere afmetingen wo:den alle 
aangege,7 en minimum -afmetingen 11aar even
redigheid verhoogd. 

A,t. !i. Bij motorrijtuigen o p meer dan 
twee wielen moet het nummer met lett.er 
worden aangebracht zoowel aan de voor- als 
aan de achterzijde van het rijtuig on niet 
anrlers dan, hetzij door aanhechting in vas~.en 
stand van verticaal geplaatste rechtboeluge 
metalen platen, hetzij door schilderen op verti 
caal gepfaatste rechthoekige velden. 

Art. 6. l. Bij andere motorrijtuigen dan 
df\ in htt vorig artikel gonocmde moet _het 
nnmmer met letter zoowel links en recht_. 1;an 
de richting van het r{ituig a,ls van achf,r,n zicht
baar zijn . Da.artoe moet hot wol'den aan!!;e
brac-ht: 

a. hetzij aan weerskanten op een metalen 
plaa t, wellrn aan de voorzijde van het zijtuig, 
in va t en stand, recht en onite,eer horizontaiil 
vooruitsteekt; 

b. hetzij aan weerskanten Yan htot voor!!~
deelte eener tenzinebewaarplnat• of dergelijk 
voorwerp, in'llen dit voorg.-deeltc zich vlak 
acht01 het balhoofd bevindt ; 

terwijl het bovendien aan de achterzijde van 
het rijtuig wordt aangebrac-ht op een metalen 
pla"t, bevestigd aan het zadel, aan den bagage
drager, a,an het ac-hterspatbord, of wel aan de 
duo-zitting. . 

2. Indien in het geval n, bedoeld m h_et 
vorig Jjd, de plaat ongeveer boven het voorwiel 
komt, zonder daarvan door een spatscherm 
gescheiden te zijn, moet de afstand tusschen 
plaat en wlelLand ten rninst, JO c.M. bedragen. 

3. Tn het geval b, bedoeld in het eerste lid, 
ge ohiedt het aanbrengen, hetzij door aanhcch
tin!!, in Yasten stand, van verticaal geplaatste 
rec'btboekige metalen platen, hetzij door sc~il
deren op verticaal geplaatste rechthoekige 
velden. 

Art. 7. De kleur van plaat of veld ook 
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rondom en binnen nummer of letter mag geen 
andere zijn dan donkerblauw. 

Art. 8. 1. Bij motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen moet lan irn de boven- en beneden
randen van plaat of veld eene hoogte van ten 
minste 10 m.1\1., en langs de zijranden eene 
breedte van ten minste 15 m.M. bniten de 
teekens overblijven . Deze maten worden bij 
afmetingen der teekens boven de minima van 
artikel 4 naar evenredigh<oid verhoo"d. 

2. Bij andere motorrijtuigen dan in het 
vorig lid genoemde worden de in dat lid ver
melde afmetingen tot de helft verlaagd. 

A rt. 9. 1. Tusschen een half uur na 
zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang 
moet het nummer met letter aan de achterzijde 
vaü het rjituig helder verlicht zijn. hetzij door 
bescmjning, hetzij door middel van een transpa
rant. 

2. Het bepaalde bij het vorig lid is niet 
van toepassing ten aanzien van : 

a. motorrijtuigen waardoor een aanhang
wagen wordt voortbewogen ; 

b. motorrijtuigen, gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor zoover afwijking van het 
bepaalde bij dat lid is gela t door de bevoegde 
militaire autoriteit. 

§ 4 . Uitvoering van artikel 15, tweede lid, der 
Motor- en Rijwielwet ; motorrijtuigen op twee 
wielen, waarmerle ge.3n grootere snelheid kan 
worden bereikt dan door den Mini~ter van Water-

staat zal zijn bepaald. , 

Art. 10. De in artikel 15, tweede lid, der 
Motor- en Rijwielwet bedoelde snelheid wordt 
bepaald op 30 K .M. J,er uur. 

§ 5. Bepalingen ter iiitvv•r;n,J van artikel 18, 
t.erste lid, der Motor- en Rijwielwel: nummer
•n rijbewijzen ; registers : achtd=gsclie riib• -

w#zen; i nternntion >'.e rijbew#z~n. 

Art. ll. De eigenaar of houder van een 
motorrijtuig, die opgave van fü•n nummer met 
letter verlangt, richt eene s~hriftelijke aanvrage 
t.ot den Commissaris der Koningin in de pro
vinr-ie zijner woonplaats, of, ingeval de aan
vrager in bet buitenland woont, tot den Minister 
van ,vaterstaat. Daarbii worden naam , voor
namen en woonplaDts medegedeeld. 

A.t. 12. Voor :ilk rijtuig wordt den aan
vrager een afacmderlijk nummer met letter 
opgegeven. 

Art. 13. De opgave van een nummer met 
letter gescbiPdt door afgifte van een nummer
bewijs volgens model I, vervat in bijlage IV. 

Art. 14. 1. Een rneds opgegeven nummer 
met letter kan opPieuw worden opgi>geven, 
indien het vroegere nu0<merbi>wijs is of wordt 
overgelegd. -

2. De overgelegde vroegere bewijzi>n worden 
niet ternggegeven : in het register (artikel 18) 
worden zij als vervallen vermeld. 

A,t. 15. De letters zijn voor: 
Groningen. A 
Friesland . B 
Drenthe . D 
Overijssel . E 
~ oordbolla nd G 
Zuidholland . R 
Zeeland K 
Utrecht L 

Gelderland M 
Noordbrabant . N 
Limburg . . . P 
Departement . . . R 

Art. 16. Bij het nummerbewjjs wordt af
gegeven een afdruk van de Ministerieele bepa
lingen betreffende de afmetingen, de kleur, het 
aanbrengen en het verlichten van nummer en 
letter. 

Art. 17. Voor verloren gegane, versleten 
of tenietgegane nummerbewijzen kunnen door 
het tot afgifte djer bewijzen bevoegd gezag 
duplicaten worden uitgereikt. 

Art. 18. Een register van houders van 
nummerbewijzen wordt aan elke prQvinciale 
griffie en aan het Departement van Waterstaat 
aangelegd volgens model II, vervat in bijlage IV. 

Art. 19. Een rijbewijs, als bedoeld in artikel 
9 der Mot.or- en Rijwielwet, wordt afgegeven 
voor het besturen, hetzij van motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen (rijbewijs A), hetzij 
van motorrijtuigen op twee wielen (rijbewijs B), 
hetzij van die motorrijtuigen op twee wielen, 
waarmede geen grootere snelheid kan worden 
bereikt dan door den Minister vo01 noemd 
ingevolge het tweede lid van artikel 15 der 
Motor- en Rijwielwet in artikel 10 van deze 
be cmkking is bepaald (rijbewijs C). 

Art. 20. 1. Hij, die afgifte van een rijbewfis 
verlangt, richt een schriftelijke door hem onder
teekende aanvrage tot den Commissaris der 
Koningin in de provincie zijner woonplaats, of, 
ingeval hij in het buitenland woont, t ot den 
Minister voornoemd. 

2. Daarbij wordt opgegeven, of rijbewijs A, 
B dan wel C wordt verlangd, worde,n naam, 
voornamen en woonplaats medegedeeld en 
worden overgelegd : 

1 °. een uittreksel uit het geboorteregister, 
het bevolkingsregister, of eenig ander bewijsstuk 
betri,ffende datum. van geboorte van den aan-
vrager; • 

2°. twee afdrukken van een welgelijkend 
fotografisch portret van den aanvrager van 
ongeveer 4 c.M. hoogte en ongeveer 3 e.M. 
breedt J, op de achterzijde waarvan zijn naam 
is vermeld; 

3°. cene geneeskunilige verklaring, als be
doeld in het eerste lid onder 4°. o van artike 1 
15 der Motor- en Rijwielwet: 

4°. eene verklaring, als bedoeld in het, eerste 
lid onder 4°. c van genoemd wetsar+.ikel, of 
een ander bewijsstuk, als in die bepaling ge
noemd, terzake van h<!t r-estULen van een 
motorrijtnig, als waarop <le aanvrage betrek.Icing 
beeft. 

3. Jn de in het eerste lid bedoelde aanvrage 
moet zijn opgenomen eens verklaring van den 
aanvrager, dat het in het tweede lid onder 2°. 
bedoelde portret hem voorstelt. 

Art. 21. 1. De verplichting tot het over
leggen van een stuk, als bedoeld in hP.t tweede 
lid van het vorig artikel onder 1°., geldt niet, 
indien aan den aanvrager alreeds een rijbewijs 
als bedoeld bij artikel 9 der Motor- en Rijwiel
wet is uit~creikt, en dit bij de Mnvrage wordt 
overgelega. 

2. Onverminderd het bepaalde bij a,-til<el 24, 
geldt de ,erplichting tot het overlegger. van de 
in het tweede lid van het vorig artikel onder 
3°. bedoelde geneeskundige verklaring slechts 
t ~n aanzien van het eerste rij~ewijs, dat eenen 
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aanvrager wordt uitgereikt n11 de inwerking
treding van deze beschikking. 

3. Onverminderd het, b epaalde bij m·tikcl 24, 
geldt de verplichting tot het over!, ggen van 
-een stuk, als b<'doeld in het tweede lid van het 
vorig artikel onder 4°., slechts ten aanzien 
van het eerste rijbewijs, dat eenen aanvrager 
na de inwerkingtreding van deze beschikking 
Yoor het besturen van een motorrijt,uig, 11ls 
waarvoor de aanvLage geschiedt, wordt uit
gereikt, met dien verstande, dat ook ten aanzien 
van l;edoeld eerste r\jbewijs, onverminderd het 
bepa.alde bij artikel 24, van die vernlicht-ing :s 
Yrijgesteld h\j, aan wien vóór 1 ll!ei 19% een 
rijbewijs is afgegeven. 

4. In de in de vorige leden v11n dit artikel 
hedoelde gevallen wordt b~j de aanvm_ge tevens 
opgegeven de autoriteit, door welke, ·h ?t jRar 
waarin en het nummer waaronder het betreffend 
rijbewijs werd uitgereikt. Indien het, rijbewijs 
,·óór 1 Mei 1922 werd uitgereikt dooi ePn andere 
autoriteit dan die, tot welke de aanvre.ge wordt 
gericht, moet bij de aanvrage daarenboven 
desgevorderd wordPn overgelegd eene verklaring 
van de bedoelde auto1-iteit, van welke de afgifte 
is uitgegaan waarbij de opgaven van den 
aanvrager worden benstigd, terzij het betref
fend rijbewijs wordt overgelegd. 

Art. 22. J. De in het tweede lid van 
artikel 15 onder 4°. n der Motor- en Rijwielwet 
bedoelde geneeskundige verklaring luidt : 

,.De ondergeteekencle (naam en voorletters) 
arts te (woonplaats). verklaart bij een onder
zoek, ingesteld op (datum), bij (naam- en voor
namen van den aanvrager) te (woonplaats van 
den aanvrager), geen lichaams- of zielsgebreken 
te hebben waargenomen, welke dezen zouden 
kunnen beletten een motorrijtuig naar behooren 
te besturen." 

2. De in het voriz lid bedoelde verklaring 
wordt door den geneeskundige, die c1 e verklaring 
doet, onderteekencl. 

Art. 23. 7.oodra het D epartement van 
Waterstaat mededeeiing h eeft ontvangen van 
het onherrnepeli'k worden van eene veroordee
ling tot de straf van ont7egging van de be Tegel
heid om motorr(jtuigen tl' be turnn of van 
ongeldigverklaring van een rijbewijs inge,·ol.o,;e 
artikel 16 der Motor- en Rijwielwet, wordt 
hiervan onverwijld kennis gegeven aan de 
Commissarissen der Koningin. 

Art. 24. l . De Minister voornoemd of de 
Commissaris der Koningin is bevoeo-d, bij een 
aanvrage om een rij bewijs te vorderen, rlat de 
aanvrager op do01 of namens hem , Minister of 
CommissariR, te hepalen tijd en plaats persoon 
lijk ver chijnc vo:-ir, en nadere inlichtingen om
trent rle aanvTage verstrekke aan een door of 
namens hem aangewernn ambtenaar. 

2. be Mini, ter voornoemd of cle Commissar:s 
der Koningin is b<ivoegd ook bij een tweede of 
verdere a~nvrage de o,~erlegging van stukkPn, 
als in het tweede lid van artik el 20, ond0 r 3°. er. 
4°. , bedoeld, t e vorderen. 

3. In bijzondere gevallen kan de Minister 
voornoemd of de Commissaris der Konin!!in ten 
a anzien van een r ijbewijs. hetwelk wor.dt uit
gereikt aan eenen aanvrager, aan wien vóór 
1 Mei 1924 een rijbewijs is afgczeven. vorderen, 
dat een stuk. a l~ in het tweede lid, onder 4°., 
van artikel 20 bedoeld, worde overgelegd. 

4. De Mini. t er voornoemd of d" Commi9saris 

der Koningin kan de verstrekking van een 
rijbewij s bovendien afhankelijk stellen van de 
overlegging van een verklaring, al bedoeld in 
het eer te !id, onder 4°. " van artikel 15 der 
Motor- en Rijwielwet. van één of meer door hem 
aan te w;jzen geneeskundigen en de uitreiking 
van een rijbewij weigeren, indien mocht blijken, 
dat op het t,ijclstip der indiening van de aan
vrage nog geen twee jaren zijn ver!oopen, sed~rt 
eene vcroordeeling van den aanvrager ter zake 
van een der in de artikelen 426 of 453 van het 
Wetboek Yan Strafrecht omschreven overtre
dingen onherroepelijk is geworden. 

Art. 25 . Blij kt, dat aan de voorwaarden, 
gesteld ten aanzien van het verkrijgen van een 
rijbewijs, als is aangevraagd, voldaan is, dan 
wordt zoodanig rijbewijs. behoudens het be
paalde in het vorig artikel, afgegeven volgens 
de modellen III, IV, of V, vervat in bijlage IV, 
met inachtneming van het bepaalde bij het 
volgend artikel. 

Art. 26. . Op de achterzijde van het rijbewijs 
wordt in den linker bovenhoek aangebracht een 
afdruk van het fotografisch portret, bedoP!cl in 
het tweede lid onder 2°., van artikel ~0. Deze 
a fdruk wordt voorzien van het stempel van de 
autoriteit, die het rijbewijs afgeeft. 

Art. 27. Voor verloren geraakte, versleten 
of tenietgegane rijbewijzen kunnen door de tot 
afgifte dier bewijzen bevoegde autoriteit dupli
caten worden uitgereikt. 

Art. 28. 1. Een register van houders van 
rijbewijzen wordt aan elke provinciale g riffie 
en aan het Departement van Waterstaat aan
ge legd volgens model VI, vervat in bijlao-e IV. 

2. De houders worden daarin aangeduid 
door nummering, welke ieder jaar opnieuw 
aanvangt. · 

Art. 29. 1. Aan het einde van iedere 
maand wordt aan elke provinciale griffie, voor 
elk register afzonderlijk, een uittreksel daaruit 
opgemaakt, inhoudende de nieuwe gegevens, 
welke in die maand zijn opgenomen. 

2. In het uittreksel omtrent de nummer
bewijzen worden de wijzigingen, welke in de 
vroegere gegevens zijn aangebracht, in de laat
ste kolom vermeld, indien zij opnieuw opgegeven 
nummers (artikel 14) betreffen, en overigens 
aan den voet. 

3. De uittreksels worden onverwij ld zonder 
begel~idenden brief, dat omtrent de nummer
bewijzen in tweevoud en dat omtrent de rij
bewijzen in viervoud, opgezonden naar het 
Departement van \,Vaterstaat. 

Art. 30. Aan elke provinciale griffie en aan 
het Departement van Waterstaat worden aan 
de !)etrokken autoriteiten op verzoek de noodige 
Inlichtingen omtrent den/inhoud der ingevolge 
de artikelen 18 en 28 aldaar aanwezige registers 
,erstrekt en kan door belanghebbenden van die 
registers inzage worden genomen. 

Art. 31. 1. Aan den b 3stuurder van een 
motorr.ijtuig wordt. hij inkomst hier te lande 
zonder dat het rijtuig !S voorzien van een 
nummer met letter, a ls bedoeld in artikel ll, 
en zonder dat de in de artikelen 13 en 20 be
cloelclP bewijzen zijn afgegeven. een achtdaagsch 
rijbewijs afgegeven door de amhtenaren, dienst 
doende aan het kantoor der invoerr<'chten, waar 
de douaneformal iteit en worden ,ervuld . De 
afgifte kan niet geschieden dan nadat de be
~tnurder zijn naam, voornamen, woonplaats, 
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a lsmede jaar en datum van geboorte heeft 
medegedeeld. Bij twijfel omtrent het tijdstip 
van geboorte kan vertooning van eenig bewijs
stuk worden gevorderd. In het achtdaagsch 
rijbewijs wordt het op of aan het motorrijtuig 
aangebracht. buitenlandsch nummer met letter 
of ander kenteeken vermeld. 

2. Tenzij blijkt, dat de bestuurder van het 
motorrijtuig ingevolge hef. eerste lid, onder 1 °., 
2°. en 3°. of bet tweede lid van artikel 15 der 
Motor- en Rijwielwet voor het besturen van het 
motorrijtuig geen r ijbewijA, als bedoeld in 
artikel 9 der wet, zoude kunnen verkrijgen, of 
t enzij hij naar het oordeel der in het vorige 
artikel bedoelde ambtenaren kennelijk onge
schikt is tot het besturen van het motorrijtu ig, 
wordt het rijbewijs afgegeven volgens model 
VII, vervat in bijlage IV. 

3. Bij afgifte van het rijbewijs wordt van 
de volgens het eerste lid verkregen gegevens en 
van het daarin vermeld buitenlandsch ken
teeken aanteekening gehouden. 

4. Een afschrift van d eze aanteekeningen 
wordt iederen Woensdag en Zaterdag zonder 
begeleidenden brief opgezonden naar het De
partement van Waterstaat. 

Art. 32. 1. Met afwij king in zooverre van 
het vorig artikel blijft afgifte van een acht
daagsch rijbewijs achterwege voor die hier te 
lande binnenkomende motorrijtuigen met be
stuw·ders, ten aanzien waarvan een in het 
bui tenland afgegeven internationaal rijbewijs, 
als bedoeld bij het internationaal verdrag be
treffende het verkeer met automobielen, op 
11 October 1909 te Parijs (Stbl. n°. 277 van 1910) 
wordt overgelegd. 

2. Dit internation.aal rijbewijs wordt door 
de in het vorig artikel bedoelde ambtenaren 
afgeteekend. 

Daarbij wordt aanteekening gehouden van : 
a. naam, voornaam(-namen) en woonplaats 

van den eigenaar ; 
b. naam, voornaam( -namen), woonplaats, 

jaar en dag van geboorte van den bestuurder; 
c. het op of aan het rijtuig aangebracht 

buitenlanclsch nummer met letter of ander ken
teeken, en het letterteeken ter onderscheiding 
van de nationaliteit, bedoeld in genoemd ver
drag. 

3. Bij verlaten van het land wordt aan het 
laatste daarbij gepasseerd wordende kantoor 
der invoerrechten het internationaal rijbewJs 
wederom afgeteeknd en van de onder a, b en c 
van het vorig lid bedoelde bijzonderheden, 
alsmede van de uit het rij bewijs blijkende plaats 
en dag van inkomst aanteekening gehoudeu,. 

4. Ingeval, gedurende den geldigheidsduur 
van het internationaal rijbewijs het motorrijtuig 
het land meer dan éénmaal binnenkomt, ge
schiedt de afteekening, bedoeld in het twe<-de 
lid, alleen bij de eerste maal van het binnen
komen, en die, bedoeld in he..t derde lid, alleen 
bij de laatste maal van het verlaten van het 
land. 

5. Op de in dit artikel bedoelde aanteeke
ningen is het vierde lid van het vorige artikel 
van toepassing. 

§ 6. Uitvoering van artikel 36 der Motor- en 
Rijwielwet en artikel 76 ván het .Motor- en Rij-

wielreglement; ontheffing brandweer. 
Art. 33. Van motorrijtuigen door openbare 

besturen gebezigd ten dienste der brandweer 
wordt onthaffing verleend van het bepaalde bij 
artikel 27 van de Motor- en Rijwielwet, en van 
het bepaalde bij artikel 23 van het Motor- en 
Rijwielregelement. 

§ 7. Uitvoering van artikel l , eerste lid. Ottder 
h en i, van het Motor- en Ri,iwielreglement; 

luclitbanden en cushionbanden. 

Art. 34. Als luchtbanden worden aange
merkt : rubberbanden, bestaande uit een buiten
en een binnenband, waarin zich lucht bevindt 
onder eene hoogere dan atmosferische spanning 
en waarbij onder normalen spanningstoe~tand 
in onbelasten staat de oppervlakte van de 
dwarsdoorsnede van den binnenband ten minste 
9/ 16 gedeelte van de oppervlakte van de door
snede van den geheelen band, buiten den mon
tagering gemeten, bedraagt. 

Art. 35. Als cushionbanden worden tot 
nader aankondiging aangemerkt;: rubberban
den, in verband met hunne elasticiteit als 
cushionbanden t e beschouwen en a ls zoodanig 
in den handel gebracht, van één der in onder
staande opgave vermelde merken, voor zoover 
in de thans gevolgde s1imenstelling geen wijzi
ging wordt gebracht, echter slechts indien de 
banden geen geringere rubberdikte, buiten den 
montagering gemeten, hebben dan 4 c.M. : 

Overman-cushion; 
Vredestein-cushion; 
Macintosh N .A.P . Pneumatic-tyrc; 
Goodrich; 
Henley-Air; 
Automatique-Ducasble; 
Continenta l-cushion; 
United-States-cushion ; 
Reithoffer-Luchtkamer band; 
Peters-Union A. G. Band; 
Fulda-Parabel Luft-kammer-Reifen (ook on

der de benamingen Fulda cushion-band of 
Fulda Reuzen cushion-band in d en handel 
gebracht). 

§ 8. Uitvoering van artikel 10 van het Motor
en Rijwielreglement ; bekendmaking aan de we,g
gebruikers van geslotenverklaring van we,gen. 

Art. 36. Van de geslotenv ,rklaring van 
wegen overeenkomstig ártikel 8 van het Motor
en Rijwielreglement alsmede van de opheffing 
van zoodanige geslotenverklaring geschiedt 
aankondicring, voor wat betreft Rijkswegen in de 
N ederza;;J,sche Staatscourant, voor wat het betreft 
J>rovinciale wegen, alsmede andere wegen, geen 
Rijkswegen zijnde en gelegen buiten de be
bouwde kommen van gemeenten, in het pro
vinciaal blad en. voor wat betreft andere wegen, 
op de in de betrokken gemeente gebruikelijke 
wijze. 

Art. 37. 1. De geslotenverklaring van we
gen overeenkomstig artikel 8 van het Motor- en 
Rijwielreglement voor het berijd,m in eene of 
in beide richtingen wordt duidelijk zichtbaar 
aangeduid door waarschuwingsborden overeen
komstig de modellen en de aanwijzingen, vervat 
in de bijlagen V en IX. 

2. De Minister van Waterstaat kan in bij
zondere gevallen afwijking van het bepaalde in 
het vorige lid van dit artikel toestaan. 

Art. 38. De aankondiging en de aanduiding 
door waarschuwingsborden, als bedoeld in deze 
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§, heeft plaats vanwege het gezag, dat den 
bekend te maken maatregel treft. 

§ 9. Uitvoering van art. 4-l van het Motor- en 
Rijwielreglement ; inschrijving van motorrijtuigen 

en aanhangwagens. 
Art. 39. 1. De eigenaar of houder van een 

motorrijtuig of van een rij- of voertuig, bestemd 
om als aanhangwagen te worden ~ebruikt, die 
verlangt, dat dat motorrijtuig of riJ- of voertuig 
overeenkomstig artikel 37 van het Motor- en 
Rijwielreglement in het daarvoor bestemde 
register wordt ingeschreven, doet daartoe een 
behoorlijk ingevuld formulier volgens model I, 
vervat in bijlage VI, toekomen aan den met de 
inschrijving belasten ambtenaar. 

2. Het formulier als bedoeld in het vorig lid, 
wordt kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

Art. 40. De met de inschrijving belaste 
ambtenaar beslist omtrent de aanvrage zoo 
noodig na het motorrijtuig of den aanhang
wagen te hebben onderzocht of doen onder
zoeken. 

Art. 41. Hij zorgt, dat het motorrijtuig of 
de aanhangwagen wordt ingeschreven, indien 
naar zijn oordeel geen reden bestaat dezen 
overeenkomstig artikel 37, tweede lid, van het 
Motor- en Rijwielreglement van in chrijving 
uit te sluiten, en geeft als bewijs daarvan een 
inschrijvingsbewijs af volgens model II vervat 
in bijlage VI. 

Art. 42. De inschrijving geldt voor den 
daarbij bepaalden duur, welke niet langer zal 
zijn dan drie jaren, met dien verstande echter, 
dat de geldigheidsduur steeds kan worden ver
lengd, voor een termijn, die niet langer mag zijn 
dan drie jaren. 

Art. 43. De beslissing van den Minister 
van Waterstaat kan worden ingeroepen door 
den aanvrager binnen dertig dagen nadat hem 
het inschrijvingsbewijs is uitgereikt of de af
wijzende beslissing van den met de inschrijving 
belasten ambtenaar te zijner kennis is gebracht, 
en door een wegbeheerder gedurende den ge
heelen geldigheidsduur der inschrijving. 

Art. 44. 1. Indien bij een beslissing van 
den Minister voornoemd, als bedoeld in het 
vorig artikel, de oorspronkelijke inschrijving 
onjuist wordt verklaard, wordt die inschrijving 
doorgehaald en verliest het oorspronkelijk af
gegeven inschrijvingsbewijs zijn ~eldigheid. 

2. De houder van een inschriJVingsbewijs, 
dat ingevolge het vorig lid zijn geldigheid heeft 
verloren, is verplicht het bewijs terug te zenden 
aan den met de inschrijving belasten ambtenaar, 
binnen veerti~n dagen na den dag, waarop hem 
door den Mimster voornoemd van de doorhaling 
is kennis gegeven. Bij nalatigheid van den 
houder wo~dt de doorhaling bekend gemaakt 
in de Staatscourant en in het Algemeen Politie
blad. 

Art. 45. Indien de eigenaar of houder van 
een motorrijtuig of aanhangwagen aannemelijk 
maa.1!'.t, dat het hem uitgereikte inschrijvings
bew1Js verloren geraakt of onbruikbaar gewor
den is, kan hem op aanvrage een duplicaat 
worden verstrekt. 

§ 10. Uitvo~:iru.J van artikel 42, onder g, van het 
MotOf'- en R1:1wielreglement; aanduiding op in
geschreven motor-rijtuigen en aanhangwa9Pns. 

Art. 46. De aanduidi.ng van de maximum-

snelheden en de rij ver boden, bedoeld in artikel 
42, onder g, van het Motor- en Rijwielreglement, 
geschiedt bij motorrijtuigen aan de vóór- en d_e 
achterzijde en bij aanhangwagens aan de ZlJ· 
kanten, en niet anders dan hetzij door aanhech
ting-, in vasten stanrl, van verticaal geplaatste 
rechthoekige platen, hetzij door schilderen op 
verticaal geplaatste rechthoekige velden. 

Art. 47. 1. De aanduiding wordt bij mo
torrijtuigen boven de in artikel 9 onder 1 ° der 
Motor- en Rijwielwt>t bedoelde kenteekens 
aangebracht. 

2. De aanduiding en bedoelde kenteekens 
mogen te zamen op één plaat worden aan
gebracht. 

Art. 48. De plaat of het veld, waarop de 
aanduiding is aangebracht, wordt door verticale 
lijnen ingedeeld in drie vakken, waarvan het 
Jinkervak oranje, het middelvak wit en het 
rechterval: licht blauw gekleurd is, op welke 
vakken in zwarte cijfers . de maximum-snel
heden, onderscheidenlijk vastgesteld voor de 
wegen der I 0 , neen III• klasse, zijn aangegeven. 
Indien bij de inschrijving voor een wegklasse 
geen maximumsnelheid is vastgesteld, worrlen 
in het betreffende vak g'c'en cijfers ~esteld, 
terwijl in geval voorn.ie wegklasse een riJverbod 
geldt, het vak van een zwatt kruis wordt 
voorzien. Een en anrler geschiedt overeenkom
stig de voorbeelden, vervat in bijlage VII. 

Art. 49. 1. De afmetingen ten opzichte 
van rle cijfers moeten zijr. ten minste: 

hoogte . . . . . . . . . . . . 90 m.M. 
breedte (behalve van cijfer 1) . 65 
dikte overal (behoudens geringe 
afschuining aan uiteinden volgens 
dè voorbeelden) . . . . . . . 15 

ruimte tusschen verschillende cij-
fers . . . . . . . . . . . . . 15 " 

2. De strepen, welke het kruis vormen, 
moeten ten minst-e 15 m.M. dik zijn. 

3. Bij grootere afmetingen worden alle aan
gegeven minimumafmetingen naar evenredig
heid v~rhoogd. 

§ ll. Uitvoering mn artikel 53 van het Motor
en Rijwielregl-,ment. Aanduiding wegiruleeling, 

wegsluiting, enz. 
Art. 50. Van de indeeling van wegen in 

klassen krachtens artikel 36 van het Motor- en 
Rijwielreglement, van de geslotenverklaring 
van wegen krachtens artikel 47 van dat regle
ment en van de wijziging of opheffing van in
deeling of gesloten verklaring geschiedt aankon
diging, voor wat betreft Rijkswegen in de 
Staatscourant, voor wat betreft provinciale 
wegen, alsmede andere wegen, geen Rijkswegen 
zijnde en gelegen buiten de bebouwde kommen 
der gemeenten, in het provinciaal blad, en voor 
wat betreft andere wegen op de in de betrokken 
gemeente gebrnikelijke wijze. 

Art. 51. 1. De indeeling van wegen krach
tens artikel 36 van het Motor- en Rijwielregle
ment wordt aangeduid door kenteekens aan
gebracht op eene in het oog vallende plaats, 
allereerst op de punten, waar wegen samen 
komen en verder op andere plaatsen, waar zulks 
noodig zal blijken te zijn. Deze kenteekens be
staan uit: 

a. banden, aangebracht om langs die wegen 
stas.nde ten minste 15 c.M. dikke hoornen of 
palen; 
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b. rechthoekige vlakken. aangebracht op 
zich langs die wegen bevindende gebouwen of 
getimmerten dan wel op Iangs die wegen te 
plaatsen borden. 

2. De banden of vlakken zijn op de in de Ie 
en Ine klasse ingedeelde wegenonderscheidenlijk 
oranje en helder blauw. Op de in de II• klasse 
ingedeelde wegen zijn zij wit met ter halve 
hoogte een zwart cikelvlak. 

3. De banden zijn ten minste 10 c.M. en 
ten hoogste 15 c.M. breed en worden aan de 
boven- en onderzijde begrensd door een ten 
minste 5 c.M. breeden rand . De rechthoekige 
vlakken zijn t en minste 15 c.M. en ten hoogste 
20 c.M. breed en ten minste 30 c.l\L en ten 
hoogste 50 c.M. lang en worden omgeven door 
een ten minste 5 c.M. breeden rand. 

4. De randen zijn op de in de I• en III• 
klasse ingedeelde wegen wit, op de in de II• 
klasse ingedeelde wegen zwart. 

5. De zwarte cirkelvlakken verkrijgen een 
middellijn, welke ongeveer de helft bedraagt 
van de hoogte van den band of het vlak, waarop 
zij zijn aangebracht. 

6. De banden en de vlakken worden aan
gebracht op een hoogte van ten minste 1.50 M. 
en ten hoogste 2.50 M. boven den grond. 

Art. 52. De geslotenverklaring van wegen 
en gedeelten van wegen krachtens artikel 47 
van het Motor- en Rijwielreglement wordt 
duidelijk zichtbaar aangeduid door waarschu
wingsborden overeenkomstig de modellen I en 
II, vervat in bijlage VIII, en de aanwijzingen, 
vervat in bijlage IX. 

Art. 53. De maximum-snelheid, krachtens 
artikel 48 van het Motor- en Rijwielreglement, 
door den beheerder van een brug vastgesteld, 
wordt duidelijk zichtbaar aangeduid door waar
schuwingsborden overeenkomstig ·model III, 
vervat in bijlage VIII, en de aanwijzingen. 
vervat in bijlage IX. 

Art. 54. 1. De tijdelijke sluiting van w gen 
krachtens artikel 49 van het Motor- en Rijwiel
reglement wordt duideljjk zichtbaar aangeduid 
door waarschuwingsborden overeenkomstig mo
del IV, vervat in bijlage VIII. 

2. Van het bepaalde in het, eerste lid kan 
in geval van oogenblikkelijke noodzake]jjkheid 
worden afgeweken, mits op eene duidelijke wijze 
wordt aangegeven, dat de weg tijàelijk geslo
ten is. 

Art. 55. De aankondiging en de aanduiding 
door kenteekens of waarschuwingsborden als 
bedoeld in deze §, heeft plaats vanwege het 
gezag, dat den bekend te maken maatregel treft. 

§ 12. Slotbepaling. 
Art. 56. Deze beschikking kan worden aan

gehaald onder den titel "Motor- en rijwiel-
beschikking". (B.) 

29 Augustus 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan beeren Burgemeesters, 
betreffende Wegenbelasting (motorrijtuigen 
van de Koninklij1.e familie). 

De Minister van Financiën heeft onder mijne 
aandacht gebracht dat, in verband met art. 24 
der Grondwet, de leden van de Koninklijke 
familie niet behooren te worden bemoei]jjkt ter 
zake van het rijden met motorrijtuigen op de 
openbare wegen hier te lande. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer l,;' 
te verzoeken de ambtenaren en beambt,en der 
gemeente-politie Uwer gemeente namens mij, 
voor zoover noodig, op het vorenstaande te 
wijzen. (B.) 

30 A 1,gustus 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenl.andsche Zaken en 
Landbouw aan Burgemeester en Wet
houders der onderscheidene Gemeenten, 
betreffende trekhonden. 

Ik heb de eer Uw Co!lege hierbij ter kennis
neming te doen toekomen een afschrift, van het 
K. B. van 1 Augustus 1927, n°. 68 (geplaatst in 
Staatsblad no. 285 van 1927\ 1 tot nadere 
wijziging, met ingang van 1 J•aimari 1928, van 
het K. B. vftn 6 Februari 1911, S. 45, sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van de artikelen 1, 
4 en 5 der "Trek:houdenwet" 1910, S. 203. 

De aanvulling van artikel 1 met een tweede 
en derde lid beoogt de invoering van eene 
vanwege Burgemeester en Wethouders te hou
den keuring en herkeuring van honden voor 
gebruik als trekhond, terwijl de aanvulling en 
wijziging van artikel 6 strekt om tegemoet te 
komen aan bestaande bezwaren tegen de ver
gunning, welki gelegen is in het eerste lid van 
artikel 6, volgens zijne thans nog tot 1 Januan 
1928 geldende lezing, n .l. dat een of twee per
sonen· op de hondenkar plaats nemen. Die v:er
gunning zal door bedoelde aanvullmg en WIJZJ

ging met ingang van 1 Januari 1928 in beginsel 
vervallen, waar t egenover echter den Burge
meester de bevoegdheid is verleend om op 
verzoek schriftelijk vergunning te geven tot 
het zich bevinden O}J de kar tijdens den rit door 
één persoon, c.q . zoodanige vergunning in ~e 
trekken. Het oordeel omtrent de vraag of die 
vergunning, desgevraagd, zal zijn te verleenen 
is aan den burgemeester overgelaten. 

OmtrePt eenige punten rakende de uitvoering 
van de onderwerpelijke nieuwe voorschriften, 
wordt door mij nog overleg gepleegd met de 
Veeratsenijkundige Faculteit der Rijksuniver
siteit te Utrecht en ik stel mij voor Uw College 
dienaangaande een nader schrijYen te doe 
toekomen . (B.) 

1 September 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 Januari 
1899 (Staatsblad n°. 43), betreffende het 
Centrale Bureau en de Centrale Commissie 
voor de Statistiek. S. 293. 

WIJ WILHELl\'.IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. en Landbouw van 13 
J'uni 1927, no. 4103, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is geble
ken, nadere wijziging te brengen in Ons besluit 
van 9 J anuari 1899 (Staatsblad n°. 43), zooals 
dat laatstelijk is gewjjzigd bij Ons besluit van 
16 Juli 1920 (Staatsblad n°. 610); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
9 Augustus 1927, n°. 37; . _ 

Gezien het nader rarport van Onzen Mim~ter 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

1 Zie het Staatsblad. 
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17 Augustus 1927, n°. 6383, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art . 1. In artikel 10, derde lid, van Ons 

besluit d.d. 9 Januari 1899 (Staat8blad n°. 43), 
sedert gewijzigd : 

I. worden de woorden : 
,,benevens de Inspecteurs van de genees

kundige diensten der Zee- en Landmacht en" 
vervangen door de woorden : 

,,benevens de Inspecteur van den genees
kundigen dienst van de Landmacht, de Hoofd
officier van Gezondheid der 1 • klasse, Chef 
van den Geneeskundigen dienst der Zeemacht 
te Willemsoord,"; 

II. wordt de punt, achter het woord 
,,Nijmegen", vervangen door de woorden : 

,,en de Hoofdinspecteur der Volksgezondheid, 
(BesmetteliJke Ziekten)". 

Art. ll. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekeniPg van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

s-Gravenhave, den lsten September 1927. 
WILHEL,l'fINA. 

Le Minister i:an Binnenlanrl ·che Zaken 
en Landbouw, 
J. B, KAN. 
( UitiJey. 14 Sept. 1927.) 

1 September 1927. BESL IT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het Gereformeerd 
gymnasium te Leeuwarden. S. 294. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschapi,en van 
5 Juli 1927, n°, 25733, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Augu tus 1927, n° . 38); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Augustus 1927, n°. 
3253, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Gereformeerd gymnasium te Leeuwarden, 

uitgaande van de vereeniging voor Gerefor
meerd middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs voor Friesland te Leeuwarden, met 
ingang van 1 September 1927 opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften, aan zijne leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamhE'id tot universitaire studifn af te geven, 
dat met het ~etuigRchrift. in artikel 11 der 
hooger-onderw1jswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblarl zal worden 

geplaatst en waarvan afschri~ zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten September 1927. 
WILHELML"l\l'A. 

De jfinister van Onderwijs, 
Kunsten en W eten8chappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg. 15 Sept. 1927.) 

l September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van de door den Raad der gemeente 
Heemstede, d.d. 29 April 1920, n°. 39, 
krachtens artikel 4, onder 2°., der Hinder
wet, vastgestelde verordening, gewijzigd 
bij de raadsbesluiten van 19 Mei 1921, n°. 
46 en 19 Juli 1923, n°, 64. S. 295. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 27 Juni 1927, 
no. 365 H, Afdeeling Arbeid en van 4 Juli 1927, 
no. 5137, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij a1·tikel 1 van de door 
den Raad der gemeente Heemstede, d.d. 29 
April 1920, n°. 39, krachtens artikel 4, onder 
2°., der Hinderwet, vastgestelde verordening, 
gewijzigd bij de raadsbesluiten van 19 Mei 1921, 
no. 46 en 19 Juli 1923, n°. 64, voor het op
richten, hebben of gebruiken van een der in 
artikel 2 dier wet genoemde inrichtingen wordt 
aangewezen : 

a. het deel der gemeente, begrensd door de 
lijn, beginnende bij het snijpunt van de op het 
uitbreidingsplan geprojecteerde wegen nos. 
379 en 361, loopende door het midden van de 
geprojecteerde wegen 361 en 360 tot het snij
punt van dezen weg met den Meerweg ; ver
volgens vanaf dit snijpunt door het midden 
van de geprojecteerde wegen 332 en 255 ; 
vervolgens langs de noordgrens van de per
ceelen sectie A, nos. 1144 en 1413 tot weg 250, 
daarna door het midden van wegen 250 en 
346, door plein 355, door het midden van weg 
80 tot plein 230, door plein 230 en vervolgens 
door het midden van den geprojecteerden weg 
86 tot het snijpunt met weg 336 ; vandaar langs 
de zuidwestelijke gn ns van het kada0 trale 
perceel sectie C, n°. 1798. Vervolgens in noord
oostelijke richting door het midden van Wipper
vaart en Heemsteedsche kanaal tot waar de 
geprojecteerde weg 438 grenst aan Heemsteed
sche kanaal. Daarna door het midden van de 
geprojecteerde wegen 438 en 428 tot het snij
punt van laatstgenoemden weg met weg n°. 429. 
Vandaar over de Zandvaart tot den geprojec
teerden weg 193, vervolgens door het midden 
van de geprojecteerde wegen 193, 198, 60, 
179, 63, 145 tot de lijn, in rechte richting 
verlengd, het Spaarne snijdt. Vervolgens in 
zuidelijke richting door het midden van het 
Spaarne en langs den boord van de Ringvaart 
tot nabij het punt van uitgang ; 

b. het deel der gemeente, begrensd door de 
lijn, beginnende bij het snijpunt van de vaart, 
kadastraal bekend, sectie C, n°. 593 en de 
Ringvaart, vervolgens door het midden van 
eerstgenoemde vaart tot den Glipperweg. Ver
volgens in zuidelijke richting door het midden 
van den Glipperweg tot de grens met de ge
meente Bennebroek. Daarna in zuidoostel,1ke 

, richting langs deze grens tot den boord van 
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de Rinivaart en vandaar in noordelijke richting 
langs aen boord van de Ringvaart tot het pnnt 
van uit~ang; 

dat bi; artikel 2 voort-s wordt verboden elders 
in de gemeente het bedrijf of de bedrijven uit 
te oefenen, waartoe de oprichting of het ,gebruik 
vereischt wordt van aen der in artikel 1 be
doelde inrichtingen, welke verbodsbepaling 
ingevolge arti kei 3 echter niet van toepassing is : 

a. op de bedrijven, bedoeld in artikel 2 der 
Hinderwet, welke op het tijdstip van afkondi
ging der verordening krachtens eene vergun
ning, bedoeld bij de Hinderwet, reeds in de 
gemeente in werking waren ; 

b. op de bedrijven, welke onder geen an:ler 
nu=er dan I van artikel 2 der Hinderwet 
vallen; 

c. op de bedrij ven waarvoor door Burge
meester en Wethouders onder door hen te Rtellen 
voorwaarden ontheffing wordt verleend, een en 
ander onverminderd de bepalingen der Hinder
wet· 

O~erwegende, dat bij artikel 4, onder 2°, 
der Hinderwet aan den gemeenteraad wordt 
toegestaan bij plaatselijke verordening een 
bepaalde plaats of gedeelte der gemeente aan 
te wijzen voor het oprichten hebben of gebrui
ken van inrichtingen, genoemd in artikel 2 
dier wet, met verbod om elders in de gemeente 
de bedrijven uit t e oefenen, waartoe de op
richting of het gebruik van die inrichtingen 
vereischt wordt, doch dat dit aan den gemeente
raad alleen wordt veroorloofd in het belang 
der openbare orde, veiligheid of gezondheid; 

dat door het gemeentebestuur van Heem
stede niet is aangetoond en dat ook niet aan
nemelijk is, dat een voorschrift van zoo ver
gaande strekking, a ls in bedoelde verordening 
vervat, waardoor de oprichting van alJe in
richtingen, welke vallen onder de nummers Ibis 
en II tot en met XVIII van artikel 2 der 
Hinderwet, in een zeer groot deel van de 
gemeente Heemstede verboden wordt, in het 
belang der openbare orde, veiligheid of gezond
heid noodig zou zijn ; 

dat de Raad der gemeente H eemstede door 
in artikel 2 der verordening het oprichten van 
even bedoelde inrichtingen in de gemeente, 
buiten het betrekkelijk ldeine gedeelte, in 
artikel 1 aangewezen, te verbieden, derhalve 
de hem bij artikel 4, onder 2°, der Hinderwet 
toegekende bevoegdheid buiten de daarvoor 
door de wet gestelde grenzen heeft uitgebreid; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat door Burgemeester en Wethouders op 
grond van artikel 3, onder c, der verordening 
ontheffing kan worden verleend van de in 
artikel 2 neergelegde verbodsbepaling, aangezien 
van eene afwijzende beschikking van Burge
meester en \Vethouders op een verzoek om 
ontheffing geen beroep bij Ons open staat, 
zoodat de bij de Hinderwet gegeven waar
borgen, dat de oprichting van inrichtingen als 
YOrenbedoeld niet meer zal worden belemmerd, 
dan in het belang der openbare orde, veiligheid 
of gezondheid geboden is, hier niet aanwezig zijn ; 

Overwegende mitsdien, dat de verordening 
van den Raad der gemeente H eemstede geacht 
moet worden niet in het belang der openbare 
orde, veiligheid of gezondheid te zijn vast
gesteld en dat die verordening dus in strijd is 
met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 26 

Juli 1927, n°. 19); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde l\'[inisters van 2 Augustus 1927, n°. 
462 H , Afdeeling Arbeid en van 15 Augustus 
1927, no. 6144, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de door den Raad der gemeente Heemstede 

d.d. 29 April 1920, n°. 39, krachtens artikel 4, 
onder 20, der Hinderwet, vastgestelde verorde
ning, zooals deze is gewijzigd bij de raads
besluiten van 19 l\'[ei 1921, n°. 46 en 19 Juli 
1923, n°. 64, t e vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze :l>'linister 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 lsten September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve~heid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Binnenland,;che Zaken 
en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uiigeg. 13 Sept. 1927.) 

1 September 1927. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den Raad der gemeente 
Hengelo (0.) d.d. 25 Juli 1927, tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente. S. 296. 

Gesclwrst tot 1 October 1927. 

1 September 1927. BESLUIT tot, nadere w,iziging 
van het Koninklijk besluit van 2:l Anguqtus 
1920 (Staatshlad n°. 720), gewijzigd bij het 
K oninklijk besluit van 28 Juli 1924 (Staats
blad n°. 389), tot vaststelling van een 
algemeenen maatre~el van bestuur, als 
bedoeld in het vierae lid vstn artikel 77 
der ArbPin•wet 1919. S. 297. 

Wu WILHELl\IINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 Juli 1927, 
n°. 1745, Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het noonig is Ons besluit 
van 23 Au~ustus 1920 (S taatsblad n°. 720) , 
gewijzigd bij Ons besluit van 28 Juli 1924 
(Staatsblad n°. 389), tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in het vierde lid vn.n artikel 77 der Arbeidswet 
1919, nader t e wijzigen ; 

Gelet op het vierde lid van artikel 77 der 
Arbeidswet 1919; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1927, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Augustus 1927, 
n°. 2176, Afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 

Artikel I. In Ons besluit van 23 Augustus 
1920 (Staatsblad n°. 720), gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 389), 
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. worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
A. het tweede lid, onder e, van artikel 1 

wordt gelezen : 
. ,,e. scheikundig-adviseur, scheikundig-inge-

1•1eur of scheikundig-assistent bij de arbeids
inspectie ; '' 

B. het eerste lid, onder d, van artikel 9 
wordt gelezen : 

.,d. den scheikundig-adviseur, de schei
k!lndig-ingenieurs en den scheikundig-assistent 
b1J de arbeidsinspectie voor de behandeling van 
zaken, welke met scheikundige onderzoekingen 
verband houden;" 

Artikel II. Dit besluit treedt in wérking met 
ingang van dE>n tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarir het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, dE>n l Rten Septeml er 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. 14 Sept. 1927.) 

1 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den Raad der gemeente 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde dd. 
2 April 1927, waarbij aan J. K. Hoekstra 
te Koudum een bouwvergunning is ver
leend. S. 298. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw dd. 27 Juni 
1927, n°. 4461 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid, en van 4 Juli 1927, n°. 5114, afd. 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende na te noe
men pesluit van den Raad der gemeente Herne
lumer Oldephaert en Noordwolde ; 

Overwegende, dat J. K. Hoekstra te Koudum 
aan Burgemeester en Wethouders van Heme
lumer Oldephaert en Noordwolde vergunning 
heeft gevraagd_ tot verbouwing van zijn huis 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Koudum, sectie A, n°. 3218; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders de vergunning hebben verleend onder 
bepaling, dat een erker, die volgens de aanvrage 
zou worden aangebracht met overschrijding 
van de voor het perceel geldende rooilijn, binnen 
<lie lijn zou moeten blijven ; 

dat J. K. Hoekstra tegen deze beslissing 
beroep heeft ingesteld en dat de gemeenteraad, , 
beschikkende op het beroep, bij besluit van 2 
April 1927, de vergunning verleend heeft, zon-
der vorenbedoelde bepaling; , 

Overwegende, dat volgens art. 5, tweede lid, 
juncto art. 6, eerste lid, onder b, der Woning
wet, bouwvergunning wordt geweigerd, indien 
niet wordt voldaan aan een voorschrift met 
betrekking tot gebouwen, waarvan Burgemees
ter en Wethouders geen vrijstelling hebben 
verleend; 

dat van de bierbedoelde rooilijn, zijnde een 
voorschrift met betrekking tot gebouwen, -:rij
telling niet is verleend ; 

1927 

dat vergunning tot verbouwing, met over
schrijding van die lijn, dus had moeten worden 
geweigerd en deze door den gemeenteraad in 
str~jd met de wet is verleend ; 

den Raad van State gehoord, advies van 9 
Augustus 1927, no. 45; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 18 Au
gustus 1927, no. 6192, afdeeling Volksgezond
heid, en van 26 Augustus 1927, n°. 6566, af
deeling Binnenlandsch Bestuur ; 

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

meente H emelumer Oldephaert en N ocrrdwolde 
dd. 2 April 1927 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. 

's-Gravenhage, den l sten September 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLO'l'EMAKER DE BRUÏNE. 

De JJfin. van Binnenl. Zaken . en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 15 Sept. 1927.) 

September 1927. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het Koninkl~jk besluit van den 13 April 
1927 (Staatsblad n°. 84), tot uitvoering van 
artikel 13 der Zeebrievenwet 1926. S. 299. 

Bepaald op l September 1927. 

1 September 1927. BESLUIT tot intrekking van 
het eerste lid van artikel 29 van het bij 
besluit van 7 October 1926 (Staatsblad n°. 
351) gewijzigde en aangevulde Koninklijk 
besluit van 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 
444), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
181 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240). s. 300. 

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

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van Onderwijs, K.i,nsten eu Weten
schappen en van Jpstitie, van 1 Juli 1927, 
n°. 145 Afdeeling Pensioenen en Eeredie11sten; 
van 1 J ,ili 1927, n°. 1106 Afdeeling A. S. en 
Compt. ; van 2 Juli 1927, n°. 3585. Afdeeling 
Compt. en van 1 Juli 1927, n°. 932 Afdeeling 
A.S.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1927, no. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Mmister~ va:i 8 A.:1g,1stus 1927, n°. 115, 
Afdeeling Pensioepen en Eerediensten ; van 
19 Augustus 1927, !1°. 6390, Afdeeling BinnPn
landsch Bestuur; van 22 Augustus 1927, 
n°. 4685 Afdeeung Comptabiliteit en van 
25 A11gustus 1927, n°. 955 Afdeeling A. S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 29 van Ons bij 

besluit van den 7den October 1926 (Staatsblad 

:;4 
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n°. 351) gewijzigde en aangevulde be~Juit van 
den ll den Juli 1922 (Staatsblad no. 444) is 
ingetrokken. 

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

's-Gravev hage, <len h ;t-en September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De Minister van Binnenlandsche 

Zaken en Landboui'v, 
J . B. KAN. 

De Minister van Onderwijs, 
1( unsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
Dt: Minister van J u-•ti!ie, J. DONNER . 

( Uitreo. 29 Sept. 1927.) 

1 September 1927. BRSLUT'l', bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
2 Juni 1927. tusschen den tijdelijk Zaak
gelastigde der Nederlanden te Rome en 
den Italiaanschen ondersecretaris van Staat 
gewisselde· nota's over de wederzijdsche 
erkennrng van scheepvaartwetten en 
scheepspapieren. S. 301. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 28 Juni 1927 tusschen den tijde

lijk zaakgelastigde der Nederlanden te Rome 
en den Italiaanschen ondersecretaris van Staat 
gewisselde nota's over de wederzijdsche erken
ning van scheepvaartwetten er scheepspapieren, 
van welke nota 's een afdruk en eene Nederland 
sche vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van 15 Augustus 1927, 
Directie van het Protocol, n°. 24711 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's en de vertalingen daarvan 

te doen bekendmaken door de ]Jlaatsing 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. 

's-Gravenhage, den l sten September 1927. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B EELAERTS VAN BLOKLAND. 

( f]itgeg . 19 Sept. 1927.) 

Mll'USTERO 
DEGLI AFFARI ESTER!. 

232756/52. 
28 giugno '27 Anno V. 

Signor Incaricato d 'Affari, 

Con Nota-verbale N. 1888 del 24 Maggio 1926, 
la Legazione Reale dei Paesi Bassi si è compia
ciuta proporre a nome del suo Governo Ja con
clusione di un accordo speciale allo scopo di• 
eseutare, Ie navi italiane nei porti neerlandesi 
e Ie navi neerlandesi nei porti italiani, dalle 
visite e dalle ispezioni speciali previste dalle 
legislazioni nei due Paesi per la navi mercantili 
addette al trasporto dei passageri. 

Nel vivo desiderio di contribuire alla tutela 

di questo interesse comune ai due Paési, ho 
l'onore di dichiarare a Vostra 'ignoria che il 
Governo di Sua l\1aestà consente che sia appli
cato da parte dell 'Italia il principio che Ie regole 
e prescrizioni della legislazione olandese sul!' 
armamento, allestimento e condizioni di si
curezza delle navi, nonchè i relativi certificati 
rilasciati dalle Autorit à olandesi, siano riconos
ciuti come validi anche nei porti del R egno 
d'It.alia per quanto riguarda il trasporto dei 
]Jasseggeri non qualificati emigranti. 

Prego Vostra Signoria di volermi dare l'assi
curazione che i l Governo Olandese consente da 
parte sua che lo stesso principio sia ap]Jlicato 
nei porti olandese nei riguardi delle navi italiane. ' 

Mi pregio inline informare Vostra Signoria 
che il Governo di Sua Maestà, mentre si dichiara 
]Jronto a continuare le trattative per l'appli
cazione del presente accordo ai porti <lelie 
rispettive colonie, accetta di dare a ll'accordo 
una immediata esecuzione. nell'intesa che esso 
rimarrà in vigore fino a distetta dell'una o 
de!l'altra parte da da.rsi con preavviso di a lmeno 
sei mesi. 

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Af'fa.ri 
l'assicurazione della mia piu distinta considera
zione. 

Il Sottosegretario di S tato, GRANDI. 

Al Signor L. G. VAN H OORN, l ncaricato 
d'Affari dei Paesi Bassi. 

LÉGATION DES PAYS-BAS. 

0 • 2000. R ome, Ie 28 juin 1927. 

~fonsieur Ie l'lfinistre, 

Par Sa note en date du 28 juin 192ï, n°. 
232756/52, Votre Excellence a bien voulu 
m'informer que Ie Gouvernement Royal a 
accepté la proposition du Gouvernement Royal 
des Pays-Bas relative à la conclusion d'un 
accord spécial dans Ie but d'exempter les na
vires Italiens dans Jes ports néerlandais et les 
navires néerlandais dans les ports ltaliens des 
visites et des inspections spéciales prévues par 
les législations des deux pays, pour les navire 
marchands destinés au transport de ,rassagers. 

Votre Excellence a voulu me declarer en 
outre que Ie Gouvernement R oyal Italien animé 
du vif désir de contribuer à la sauvegarde de 
eet intérêt commun aux deux pays, consent 
à ce que soit appliqué de la, p!Lrt de l'Italie Ie 
principe que les règlements et les prescriptions 
de Ja législation néerlandaise concernant l'arme
ment, l'équipement et les conditions de sûreté 
des navires, ainsi que les cer ,;ificats relatifs 
délivrés par les Autorités uéerlandaises soient 
reconnus valables également dans Jes ports du 
R oyaume d'Ttalie pour ce qui concerne Ie trans
:port des passagers n'étant pas qualifiés comme 
emigrants. 

En prenant acte de telle déclaration, je suis 
heureux de pouvoir assurer Votre Excellence 
que Ie Gouvernement Royal des Pays-Bas, 
animé du même désir de contribuer à Ja sauve
garde de eet intérêt commun aux deux pays. 
est prêt à accepter que Ie même principe soit 
adopté dans les ports néerlandais à l'égard des 
navires Italiens. 

J'ai enfin l'honneur d'informer Votre Ex-
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cellence que Je Gouvernement de 'a Majesté, 
tand.is qu 'il se déclare prêt à continuer les 
négociations pour l'application du présentaccord 
aux ports des colonies respectives, accepte de 
donner à eet accord exécution immédiate. Il 
est entendu que eet accord restera en vigueur 
jusque'à dénonciation de l'une ou de l'autre 
Partie, à donner avee un préavis d'au móins 
six mois. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie l\finistre, l'assu
rance renouvelée de ma plus haute considération. 

L. G. VAN HOORN • • 

A Son Excellence le Chevalier RENITO MusSOLINI, 
Ministre des Affaires Etrangères, Rome. 

VERTALI "OEN. 

MINISTERIE VAN 
HUITENLANDSCHE ZAKE 

28 Juni 1927 Jaar V. 
N°. 232756/52 . 

;.\fijnheer de Zaakgelastigde, 
H et .r ederlandsche Gezantschap heeft bij 

verbale nota dd. 24 Mei 1926, n°. 18888, in 
naam van Hr. Ms. Regeering de sluiting van 
eene bijzondere overeenkomst voorgesteld, met 
het doel de Italiaansche schepen in Nederland
sche havens en de Nederlandsche schepen in 
Italiaansche havens vriJ te stellen van visitatie 
en van de bijzondere onderzoekingen, voorzien 
bij de wetgevingen van beide landen voor de 
handelsschepen, bestemd voor vervoer van 
passagiers. 

Met den levendigen wensch bezield aan de 
bevordering van dit gemeenschappelijk belang 
van beide landen mede te werken, heb ik de eer, 
U t e verklaren, dat Zr. Ms. Regeering er in. 
toestemt, dat van Italiaansche zijde het be
ginsel worde toegepast, dat de reglementen 
en voorschriften van de Nederlandsche wet
geving betreffende de uitrusting, de bemanning 
en de veiligheid van schepen, alsmede de be
treffende certificaten, afgegeven door de Neder
landsche autoriteiten, eveneens in de havens 
van het Koninkrijk Italië als geldig worden 
erkend, voor wàt betreft het vervoer van passa
giers, die niet als emigranten zijn t e beschouwen. 

Ik verzoek U, m:ij de verzekering te willen 
geven, dat de ederlandsche R egeering er 
harerzijds in toestemt, dat hetzelfde beginsel 
worde toegepast in Nederlandsche havens t en 
opzichte van Italiaansche schepen. · 

Tenslotte heb ik de eer U mede te deelen, 
dat Zr. Ms. Regeering, terwijl zij zich bereid 
verklaart de onderhandelingen voort t e zetten 
over de toepassing van deze overeenkomst op 
de havens van de wederzijdsche koloniën, op 
zich neemt aan de overeenkomst onmiddellijk 
uitvoering t e geven. Het is te verstaan dat deze 
overeen.komst van kracht zal blijven tot aan 
de opzegging door een der Partijen, welke kan 
geschieden met een termijn van niet korter 
dan zes maanden. 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekering mijner bijzondere hoogachting te aan. 
vaarder. 

De Orulersecretaris van Staat, 
GRAND!. 

DenHeere L.G. VAN HOORN, Zaakgelastigde 
de1· Nederlanden, te Rorne. 

GEZANTSCHAP 
DER NEDERLANDE 

N°. 2000. 
Rome, 28 Juni 1927. 

Mijnheer de i\finister, 
Bij Hare nota dd. 28 Juni 1927, n°. 232756_/52, 

heeft Uwe Excellentie mij wel willen mec'e
deelen, dat de Koninklijke _Regeering het voor
stel van Hr. Ms. Regeermg heeft aanvaard 
b etre ffende de sluiting van een bijzonder e over
eenkomst, met het doel de Jtaliaansche schepen 
in Nederhndsche havens en de Nederlardsche 
scJ,epen in Italiaansche ~avens vrij te stel~en 
va.n visitatie en var> de b1Jzondere onderzoekin
gen, voorzien bij de wetgevingen van beide 
lande1 . voor de handelsschepen, bestemd voor 
vervoer van passagiers. 

Uwe Excellentie heeft mij buiten:lien wmen 
v ~rkhren, dat de Koninklijke Italiaansche Re
geering bezidd met den levendigen wensch 
medP te wPrken aan de bevordering van dit 
gemeenchappelijk belang_ der beide:_landen, er 
in toestemt, dat van Itahaansche ZtJde het be
ginsel worde toegepast, dat de reglementen en 
voorschriften van de Nederlandsche wetgeving 
betreffende de uitrusting, bemanning en veilig
heid van schepen, a lsmede de betreffende 
certificaten, afgegeven door de Nederlandsche 
autoriteiten, eveneens als geldig worden erkend 
in de havens van het Koninkrijk Italië, voor 
wat betreft het vervoer van passagiers, die niet 
als emigranten zijn t e beschouwei:i. . .. 

K ennisnemend van deze verklarrng 1s het mJJ 
een voorrecht, Uwer Excellentie t e kunnen 
verzekeren, dat Hr. Ms . Regeering, bezield met 
denzelfden wensch, mede te werken aan de 
bevordering van dit gemeenschappelijk belang 
van beide landen, bereid is hetzelfde beginsel 
in Nederlandsche havens voor Italiaansche 
schepen te aanvaarden. 

Ik heb tenslotte de eer Uwer Excellentie 
mede te deelen, dat Hr. Ms. R egeering, terwijl 
zij zich bereid verklaart, de onderhandelingen 
voort te zetten · over de toepassing van deze 
overeenkomst op de havens van de weder
zijdsche koloniën, op zich neemt, aan de over
eenkomst onmiddellijk uitvoerig t e geven. Het 
is t e verstaan dat deze overeenkomst van kracht 
zal blijven tot aan de opzegging door een der 
Partijen, welke kan geschieden met een term1Jn 
van niet korter dan zes maanden. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde 
verzekering mijner hoogste achting te aan
vaarden. 

L. G. VAN HOORN. 

Aan Zijne Excellentie Ridder BENITO Mu SOLINI, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, te Rome. 

September 1927. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Gezant der Nederlanden te 
Constantinopel en den Turkschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken op 7 Juli 1927 
te Angora gewisselde nota's tot verlenging 
van de voorloopige regeling der handels
betrekkingen tusschen Nederland en Tur
kije (Staatsblad 1926 nos. 288 en 340 en 
1927 n°. 63). S. 302. 

34* 
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WIJ WILHELMINA, }JNZ . 
Gezien de tusschen Onzen gezant te Con

stanlinopel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op 7 Juli 1927 te Angora 
gewisselde nota's tot verlenging van de voor
loopige regeling der handelsbetrekkingen tus
schen .Yederland en Turkije van 11 F ebruari 
1926 (Staatsbla-d 1926 nos. 288 en 340 en 1927 
n°. 63) , van welke nota's een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen l\1inister van 
Buitenlandsche Zaken van 26 Augustus 1927, 
Directie van het Protocol, n°. 26042; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's en de vertalingen 1 daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing va n 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze l\1inisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen t en deze wordt vereischt. 

's -Gravenhage, den lsten September 1927. 
WILHELi\H.t~A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B.EELAERTS VAN BLOKLAND. 

(Uitgeg. 19 Sept. 1927.) 

2 September 1927. BESLUIT, houdende aanwij 
zing van het Zenuwpavilj oen van het t. 
Canisius ziekenhuis te Nijmegen als eene 
inrichting, die niet als Krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wa nneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. S. 303. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbou w van 26 
Augustus 1927, n°. 1642, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
2ï November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. llet zenuwpavilj oen van het St. 

Canisiusziekenhuis t e Nijmegen, tot stand ge
bracht overeenkomstig de door het bestuur 
overgelegde t eekeningen, wordt onder de voor
waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinni~en worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. Tot de inrichting wordt te allen tijde vTije 
toegang verleend aan diengene der inspecteurs, 
bedoeld in artikel 1 der Wet van 27 April 1884 
(Staaiyblad n°. 96), die door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw be
last is met het toezicht op de inrichting. 

H et bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 
den inspecteur de door hem verlangde inlich-
t ingen. . 

3. Alvorens in de inrichting veranderingen 
worden aangebracht, welke zouden moeten 
leiden tot wijzigingen in de teekeningen, bedoeld 

1 De nota's en de vertalingen zijn hierna 
niet opgenomen. Zie de Staatsbladen nos. 288 
en 340 van 1926 en n°. 63 van 1927. 

in art. 1, wordt schriftelijk het advies inge
wonnen van den inspecteur. 

4. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

5. H et is verboden de verpleegden te be
letten zich schriftelijk te wenden tot de Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur, 
tot den Inspecteur en tot den Officier van 
Justitie. 

6. In acht worden genomen de nadere voor
schriften, welke door den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw ten aanzien van 
het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 mochten 
worden gegeven. 

7. H et Bestuur draagt zorg, dat een afschrift 
van dit besluit, een copie van de t eekeningen 
bedoeld in artikel l , de briefwisselin&, bedoeld 
in art. 3, 11n de voorschriften, bedoelct in art. 6, 
in de inrichting aanwezig zijn en aan den in
specteur te a llen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd . . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
La ndbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het S taatsblad zal worden ge
plaatst. 

's -Gravenhage, den 2den September 1927. 
WILHELMINA. 

De .ijfinister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uit,geg. 19 Sept. 1927.) 

2 Se7Jtember 1927. BESLUIT tot ontei!'lening voor 
de verbetering van de Maasd:ijken in de 
gemeenten Oe.ffel! en Cuyk c.a. . 304. 

2 September 1927. BESLUIT tot uitbreiding vau 
het mijnveld van de Staatsmijn Emma. 
s. 305. 

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

Waterstaat van 27 Juli 1927, La. 0, Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gezien artikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 170), zooals deze het laatst is 
gewijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats
blad n°. 102), en Onze besluiten van 24 October 
1906 (Staatsblad n°. 270), 22 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 420) en 14 April 1925 (Staatsblad 
no. 140); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1927, n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen i\'Ii
ni st er van Waterstaat van 24 Augustus 1927, 
n°. 452, Afdeeling Vervoer- ·en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de bij Ons bovengenoemd 

besluit van 24 October 1906 aangewezen mijn 
(Staatsmijn Emma), waarvan het mijnveld werd 
uitgebreid bij Onze bovengenoemde besluiten 
van 22 Augustus 1916 en 14 April 1925, nader 
wordt uitgebreid met een terrein, op de bij dit 
bes luit behoorende kaart 1 met rood gearc~erd, 
en mitsdien wordt begrensd als volgt : 

1. van het noordoostelijk hoekpunt van het 
mijnveld Oranje- assau door de grens van dit 

1 Deze kaart wordt niet bij dit besluit af. 
gedrukt . 
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mijnveldin zuidwestelijke en vervolgens in zuid
oostelijke richting tot waar deze de as van den 
Wijngaardsweg snijdt; 

2. van dit snijpunt door de as van dezen weg 
en in aansluiting daaraan door de as van den 
Tervierenweg, van den weg van Weitstenrade 
naar Heerlen, van het Luipervoetpad, van het 
Putwe$svoetpad, van de Lange Gats en van 
de SwiJer dorpstraat in noordoostelijke richting 
tot waar deze de as van de H oolstraat ontmoet ; 

3. van dit punt door de as van de Hoolstraat 
en in aansluiting daaraan door de as van het 
Waalhuizervoetpad, van den Brommelenweg, 
van de Schutsgats, van het H ellebroeksvoetpad 
'en van den Pastorieweg tot waar deze de as 
van de dorpstraat van Nuth naar Vaesrade 
ontmoet; 

4. van dit punt door de as van deze dorp- 1 

sdtraa t in oostelijke richt ing en in aansluiting . 
aaraan door de as van de Thullerdorpstraat, 

van den Krekelbergweg, van de Dorpstraat van 
Oirsbeek, van den Hagerweg, van de Hager
straat, van de Hoenderstraat, van den Steen
weg en van den Mestweg tot waar deze de as 
van den Hoofdweg van Raath over de Kling 
en Brunssum naar Rumpen snijdt ; 

5. van dit snijpunt door de as van dezen 
Hoofdweg en in aansluiting daaraan door de 
as van den Veldweg van Rumpen naar Heerler
heide tot het uitgangspunt. 

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

's-Gravenhage, den 2den September 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minisf.er van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 20 Sep_t. 1927.) 

2 September 1927. BESLUIT tot verhooging van 
de pensioenen, gagementen en onderst an
den van de gewezen officieren en mili
tairen beneden dien rang van de voor
malige landmacht in West-Indië, die vóór 
1 Januari 1920 den dienst verlieten. S. 306. 

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

Koloniën van 21 Juli 1927, Co=issariaat voor 
Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 23; 

Den Raad van State geboord (advies van 
9 Augustus 1927, n°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Augustus 1927, Com
missariaat voor Indische Zaken, Afdeeling C, 
n°. 46 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Gerekend van 1 Januari 1927 worden 

de pensioenen, gagementen en onderstanden, 
verleend aan gewezen officieren en militairen 
beneden dien rang van de voormalige land
macht in West-Indië, die vóór l Januari 1920 
den dienst verlieten, verhoogd op denzelfden 
voet a ls is geschied ten aanzien van de pen
sioenen, gagementen en onderstanden van de 
vóór 1920 gepensionneerde officieren en gega
geerde en gepensionneerde militairen beneden 
dien rang van het Nederlandsch-Indische leger 
bij Onze Besluiten van 24 September 1920 
n°. 92 (Staatsblad n°. 751 ; Gouvernementsblad 
n°. 106; Publicatieblad 1921 n°. 8); van 5 Juni 

1925, n°. 75 (Staatsblad n°. 230 ; Gouvernements. 
blad n°. 64; Publicatieblad n°. 46) en van 1 Jul1 

1927, n°. 36 (Staatsblad n°. 233). 
2. De in verband met artikel 1 noodige her

zieningen van de gagementen, pensioenen en 
onderstanden van de in dat artikel bedoelde 
gewezen militairen van de voormalige land
macht in West-Indië geschieden door Onzen 
Minister van Koloniën. 

3. De uit dit besluit voortvloeiende uitgaven 
komen ten Jaste van het XI• Hoofdstuk dei· 
Staats begroot 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 2den September 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
(Uitgeg. 19 Sept. 1927. ) 

2 September 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Premies voor brandassurantie en water

schapslasten zijn te beschouwen als kosten 
van instandhouding ; kosten voor ouder
avonden vallen onder art. 55 lett. o der 
wet, uitgezonderd die voor op deze bijeen
komsten gemaakte verteringen . 

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

de Afdee!ing Monnikendam van de V ereeniging 
voor Christelijk Volksonderwijs, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
9 Februari 1927, n°. 138, waarbij met vernieti
ging in zooverre van het besluit van den Raad 
van Monnikendam van 22 Juni 1926 de ge
meentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
tweede lid, der Lager-Onderwij swet 1920, over 
h"t jaar 1924, met inbegrip van de drie-jaar
!ijksche verrekening overeenkomstig het achtste 
lid van dit wetsartikel ten beho3ve van de 
.school met den Bijbel aldaar is vastgesteld op 
f 1132.37½; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juli 1927, n°. 490; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Augustus 1927, n°. 10716 afdeeling L. O. F . ; 

0. dat de Raad van Monnikendam in zijne 
vergadering van 22 Juni 1926 o. m. heeft be
paald de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in 
artikel 101, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1924 voor de school met den 
Bijbel, in zijne gemeente, en deze na verrekening 
overeenkomstig het achtste lid van dit artikel 
heeft vastgesteld op f 1258.88½ ; dat Ged. 
Staten van Noord-Holland, na ingesteld beroep 
door den Hoofdinspecteur van het lager onder
wij s in de vierde hoofdinspectie bij besluit van 
9 Februari 1927, n° . 138, met vernietiging van 
het bestreden raadsbesluit o. m . de bovenbe
doelde vergoeding voor de genoemde school 
nader hebben vastgesteld op f 1132.37 ½, daar
bij overwegende, dat de bezwaren van den 
appellant tegen het bestreden raadsbesluit be
treffen het medetellen bij de vaststelling van 
de over het tijdvak van 1 Januari 1922 tot en 
met 31 December 1924 werkelijk gemaakte 
kosten, van de waterschapslasten, van de ui t
gaven voor verzekering der schoolgebouwen 
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tegen brandschade, van de uitgaven voor 
ouder-avonden en voor toelage wegens het be
zit van de z.g. na-akte ; dat wat de waterschaps
lasten betreft, dat hun college van oordeel is, 
dat bedoelde lasten niet kunnen worden ge
bracht onder de kosten, bedoeld in artikel 101, 
vijfde !id, der Lager-Onderwijswet 1920 en 
derhalve bij de vaststelling van de drie-jaar
lijksche verrekening krachtens artikel 101, 
achtste lid, dar wet t en onrechte in aanmerking 
zijn genomen; ten aanzien van de uitgaven 
voor verzekering der schoolgebouwen tegen 
brandschade, dat in hoogste instantie meer
malen o.a. bij K. B. van 18 Juni 1926, . 201 
is be list, dat deze uitgaven niet kunnen worden 
gerangschikt · onder de in artikel 101 , vijfde 
lid, der wet bedoelde kosten ; dat hun college 

. op grond hiervan van oordeel is, dat bedoelde 
uitgaven bij de toepassing van art. 101, achtste 
lid, der wet buiten beschouwing hadden moeten 
zijn gelaten ; t en aanzien van de uitgaven voor 
ouderavonden, dat hun college van meening is, 
dat de opneming dier uitgaven in de drie-jaar
lijksche verrekening over de jaren 1922 tot 
en met 1924 ten onrechte heeft plaats gehad, 
aangezien bedoelde uitgaven met da kosten, 
vermeld in art,ikel 55, sub 1n der wet, op één lijn 
zijn t e $tellen en -deze kosten die in artikel 101, 
vijfde lid. niet worden genoemd, bij de vast
stelling der gemeentelijke vergoeding krachtens 
dat artikel buiten aanmerking moeten blijven ; 
dat de uitgaven voor de z. g. na-akte bij de 
toepassing van art. 101, achtste lid, der wet, 
a ls strekkende ter ,erzekering van den goeden 
gang ,an het onderwijs, terecht zijn mede
geteld ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Af
deeling Monnikendam van de Vereeniging voor 
Christelijk Volksonderwijs, vormende het be
stuur van de school met den Bijbel te Monni
kendam, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voJrende, dat de waterschapslasten en de uit
gaven voor verzekering van h~t schoolgebouw 
h. i. noodzakelijk zijn voor de instandhouding 
en derhalve vallen onder de kosten, genoemd 
in art. 101., vijfde lid, der wet en dus ook in 
aanmerking komen bij de verrekening van 
art. 101, achtste lid der wet, gelijk ook wat 
betreft de uitgaven voor verzekering van het 
schoolgebouw tegen brandschade bij K . B. 
van 29 J anuari 1927, S. 21 is beslist ; dat de 
uitgaven voor ouderavonden geacht moeten 
worden noodza kelijk te zijn voor den goeden 
gang van het onderwijs, vooral bij eene bij
zondere school, uitgaande van de gedachte : 
de school aan de ouders, omdat de verhouding 
t usschen ouders en school zeer zeker ook van 
grooten invloed zal zijn op het onderwijs, gelijk 
ook herhaaldelijk bij ondervinding gebleken 
is ; weshalve deze uitgaven voor ouderavonden 
volgens art. 101, vijfde lid, der wet, juncto 
art. 55, letter o, der wet in aanmerking kunnen 
worden gebracht, bij de verrekening volgens 
art. 101, achtste lid der wet ; 

0 . dat de uitgaven wegens verzekering van 
schoolgebouwen t egen brand chade deel uit
maken van de algemeene kosten van instand
houding, bedoeld in de slotwoorden van het 
v ijfde lid van art. 101, der Lager-Onderwijswet 
1920 juncto art. 55 dier wet en he t schoolbe
stuur dus terecht de assurantiepremie heeft 
opgenomen ondet· de werkelijk gemaakte kosten, 

welke de gemeente volgens het achtste lid van 
art. 101 aan het schoolbestuur heeft te ver
goeden ; dat hetzelfde geldt ten aanzien van 
de waterschapslasten, aangezien zonder be
taling van deze lasten, de schoolbesturen de 
schoolgebouwen niet kunnen instandhouden; 

0. ten aanzien van de uitgaven voor ouder
avonden, dat deze, ten doel hebbende eene 
goede verstandhouding en samenwerking tus
schen school en huisgezin te bevorderen, ge
acht kunnen worden in het belang van het 
onderwijs t e zijn, zoodat de kosten van zoo
danige bijeenkomsten gerekend moeten worden 
tot die, bedoeld in art. 55, letter o der wet te 
behooren ; dat tot d_eze uitgaven echter niet 
m ed egerekend mogen worden d e kost e n van 
de op zoodanige bijeenkomsten gemaakte ver
teringen, welke in dit geval blijkens nader op 
verzoek van de A.fdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge
wonnen inlichtingen in totaal f 20.55 hebben 
bedragen; · 

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

met wijziging van het bestreden besluit van 
Geel. Staten van Noord-Holland van 9 Februari 
1927, n°. 138 de aan de school met den Bijbel 
t e Monnikendam krachtens art. 101, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1924 toekomende vergoeding, verminderd over
eenkomstig art. 101, achtste lid, der wet vast 
te stellen op f 1132.37 ½ + f 70.25 + f 19.67 + 
f 16.04 = f 1238.33½. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast, enz. (A.B.) 

2 September 1927. K ONINKLIJK BESLurr. 
De jaarwedde van een ondenvjjzer, die 

met behoud van salaris voor een maand 
is geschorst, en daarna niet meer is werk
zaam geweest tot het hem verleend ont
slag, komt vanaf den dag van ingang van 
die schorsing niet meer voor rijksvergoe
ding in aanmerking. 

WIJ WILHELJVIINA, E •z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel 
te Diemen, Weesperkarspel, Watergraafsmeer 
en Ouder-Amstel, te Diemen, tegen de beslis
sing van Onzen Minister van Ondenvjjs, Kun
sten en Wetenschappen van 20 December 1926, 
n°. 13574, Afd. L . 0 . F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onden vjjswet 1920 over het jaar 1925 ten be
hoev.e van de bijzondere lagere school aldaar, 
Oud-Diemerlaan 45 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het algemeen vormend lager
onderwij s en het bewaarschoolonderwijs, van 
13 Juni 1927, n°. 7022 a; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Aug. 1927, n°. 636; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Augustus 1927, n°. 10858, Afd. L. 0. F.; 

0. dat Onze Minister bij bovengemelde be
slissing de Rijksvergoeding ingevolge art. 97 
der Lager-Onderw~jswet 1920 over het jaar 
1925 heeft bepaald, op f 9917.54; dat Onze 
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Minister daarbij heeft overwogen dat de onder
wijzer W. Venema met ingang van 9 Juni 1925 
werd geschorst, met behoud van salaris ; dat 
overeenkomstig art. 94, 1• lid, sub b der Lager
Onderwijswet 1920 deze schorsing voor niet 
langer dan een maand kon worden toegepast 
en dat W. Venema tot aan den dag vao zijn 
ontslag, welke door het schoolbestuur was be
paald op 1 November 1925 niet meer in de 
school is werkzaam geweest; dat onder deze 
omstandigheden zijne jaarwedde van 9 Juli 
1925 af'niet meer voor Rijksvergoeding in aan
merking kan komen ; dat in verband met het 
vorenstaande overeenkomstig het ongewijzigde 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1925 het salaris en mitsdien de Rijks
vergoeding van dezen onderwijzer moet worden 
bepaald op f 1643.12 (jaarwedde f 1428.80 + 
kindertoelage f 214.32) ; dat voorts overeen
komstig dat besluit die vergoeding voor den 
onderwijzer J. C. Hamel moet bedragen 
f 2057.42 (jaarwedde f 1997.75 + kindertoelage 
f 59.67) ; dat overigens de in de aanvrage voor
komende berekeningen juist zijn ; dat het 
schoolbestuur in beroep aanvoert dat het aan 
W. Venema verleend oneervol ontslag is inge
trokken en hem eervol ontslag uit den dienst 
is verleend op grond van lichaamsgebreken 
onder gelijktijdige toekenning van pensioen; 
dat uit dien hoofde het door het Bestuur ge
geven oneervol ontslag als onrechtmatig moet 
worden aangemerkt en mede uit dien hoofde 
de dienstbetrekking op 16 April 1926 (datum 
van ingang van het pensioen) als geëindigd 
moet worden beschouwd; dat uit het Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen toegezonden Model E blijkt dat over 
het tweede tijdvak 1926 den heer W. Venema 
nog geen ontslag was verleend en er dan ook 
gedurende de afwezigheid van hem geen tijde
lijke leerkracht benoemd is, omdat het bestuur 
de beslissing van den Raad van Beroep af
wachtte; dat, door de heeren H . van de Vegte, 
J. van der Molen en J. C. Wirtz desgevraagd 
aan het Bestuur werd verklaard dat geene be
s lissing, als thans door Onzen Minister ge
nomen, mogelijk was ; 

0 . dat uit de stukken moet worden afgeleid 
dat de onderwijzer W. Venema met ingang van 
9 Juni 1925 met behoud van salaris voor eene 
maand is geschorst, welke schorsing eerst met 
3 maanden en later tot het ingaan van zijn ont
slag is verlengd ; dat ingevolge art. 94, l • lid, 
onder b der Lager-Onderwijswet 1920 deze 
schorsing voor niet langer dan eene maand 
kon worden toegepast ; dat, derhalve Onze 
Minister bij zijne bestreden beschikking terecht 
heeft overwogen, dat de jaarwedde van den 
onderwijzer W. Venema van 9 Juli 1925 af 
niet meer voor Rijksvergoeding in aanmerking 
kan komen; 

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

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

·w·etenschappen is belast, enz. (A.B.) 

1 2 September 1927. KONINKLIJK BESLUI'l' . . 
Kosten van een projectielantaarn en een 

globoscoop behooren tot de in art. 55 sub f 
bedoelde uitgaven, die van schoolreizen 
tot de uitgaven, bedoeld in art. 55 sub o. 
Dit laatste is niet het geval met tractaties 
der kinderen bij schoolfeestjes. Evenmin 
kunnen kosten wegens het opdragen van 
de H. Mis worden gerekend tot die, bedoeld 
in art . 55 sub o. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding eener Roomsch-Katholieke 
Jongensschool te Nijmegen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 1 Maart 
1927, n°. 131 E., waarbij, met vernietiging in 
zooverre van het besluit van den Raad van 
~ijmegen van 21 J"uli 1926, n° . 5, ten behoeve 
van de Roomsch-Katholieke Jongensschool 
Gnenestraat 227, aldaar, nader is vastgesteld 
de vergoeding, bedoeld in art. 101, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1924, met inbegrip van de drie-jaarlijksche 
verrekening overeenkomstig het achtste lid 
van dit wetsartikel over het tijdvak 1922 tot 
en met 1924 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 Juni 1927, n°. 489 en 9 Aug. 1927, n°. 489/ 
125 · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Augustus 1927, n°. 10854, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Nijmegen bij 
besluit van 21 Juli 1926, n°. 5, de gemeente
lijke vergoeding bedoeld in art. 101, lid 1, der 
Lager-Onderwijswet 1920, met inbegrip van 
de drie-jaarlijksche verrekening overeenkomstig 
lid 9 van dit artikel over de jaren 1922 tot en 
met 1924, voor de school van den appellant 
over het jaar 1924 heeft vastgesteld, waarbij de 
kosten van sommige door het schoolbestuur 
verrichte uitgaven niet in aanmerking zijn ge
komen ; dat, nadat het schoolbestuur tegen 
dit besluit bij Ged. Staten van Gelderland in 
beroep was gegaan, dit college bij besluit van 
1 Maart 1927, n°. 131 E. het bedrag der ver
goeding gewijzigd heeft vastgesteld ; dat van 
dit besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep 
is gegaan aanvoerende, dat z. i. ten onrechte 
de kosten van schoolreisjes, de tractaties van 
kinderen bij schoolfeestjes, het opdragen eener 
H. Mis bij de opening van het schooljaar in 
1923 en 1924 en voor het aanschaffen van een 
projectielantaarn en globoscoop niet in aan
merking zijn genomen, daar deze uitgaven 
immers strekken ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs; dat ook blijkens de 
Handelingen der Eerste Kamer zitting 1919/ 
1920 pag. 882-894 de toenmalige Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
oordeel was, dat uitgaven voor schoolbioscopen 
zonder bezwaar konden worden gebracht onder 
die van art. 55 o ; 

0. ten aanzien van het aanschaffen van een 
projectielantaarn en een globoscoop, dat de 
uitgaven voor deze voorwerpen, welke behooren 
tot de in art . 55 onder f der wet bedoelde uit
gaven, voor vergoeding in aanmerking komen ; 
· 0 . dat schoolreizen van belang zijn voor en 
in nauw verband staan met het onderwijs, zoo-
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dat de uitgaven daarvoor kunnen worden ge
acht te behooren tot die, bedoeld in art. 55 
onder o; dat zulks echter niet kan worden 
gezegd van de tractaties van de kinderen bij 
schoolfeestjes; dat het opdragen van de H. Mis 
eene kerkelijke plechtigheid is, welke al moge 
zij naar de meerring van het. schoolbestuur be
vorderlijk zijn voor de resultaten van het onder
wijs, toch niet in zoodanig verband met den 
g~ng van dit onderwijs zelf staat, dat het zou 
kunnen worden gerekend te behooren tot die, 
waarop art. 55 onder o betrekking heeft ; 

Gezien de Lager-On<l.erwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging voor zoover noodig van het 
besluit van Ged. Staten van 1 Maart 1927, 
n°. 131 E het bedrag der gemeentelijke ver
goeding, bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1924 met 
inbegrip der drie-jaarlijksche verrekening, be
doeld in lid 8, voor de school van den appellant 
vast te stellen op f 360.50. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

2 September 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aan art. 72 kan geen . aanspraak op 

medewerking van de gemeente worden 
ontleend voor eene verandering van in
richting, die door het schoolbestuur van 
tevoren alreeds is tot stand gebracht. 

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

het Bestuur der Afdeeling Zwolle van de Ver
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs te 
Zwolle, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel van 19 April 1927, 2e Afd., n°. 2372/ 
2356, tot ongegrondverklaring van het beroep 
tegen het besluit van den Raad van Zwolle 
van 7 December 1926, n°. 710, waarbij af
wijzend is beschikt op zijn verzoek om over
eenkomstig art. 72 der. Lager-Onderwijswet 
1920 de benoodigde gelden beschikbaar te 
stellen voor het veranderen van de ramen en 
van de rioleering van de bijzondere school aan 
de Jufferenwal (Oranj eschool) aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juni 1927, n°. 585; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Augustus 1927, n°. 10458, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad van Zwolle in zijne vergade
ring van 7 December 1926 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het Bestuur der 
Afdeeling Zwolle van de Vereeniging voor 
Christelijk Volksonderwijs om beschikbaar
stelling van gelden benoodigd voor verandering 
van de ramen en van de rioleering van de school 
aan de Jufferenwal (Oranjeschool), uit over
weging, dat aangezien de bedoelde verande
ringen door het schoolbestuur reeds zijn aan
gebracht, waardoor de toepassing van art. 77 
der Lager-Onderwijswet 1920 bij voorbaat is 
uitgeschakeld, de aanvrage niet kan geacht 
worden te strooken met art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920; dat nadat het schoolbe
stuur van deze beschikking bij Ged. Staten van 
Overijssel in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 19 April 1927, 2e Afd., n° . 
2372/2356 het beroep ongegrond heeft ver-

klaard, uit overweging, dat nu de werkzaam
heden reeds waren voltooid, vóór dat de be
trekkelijke aanvrage bij den Raad werd ingé
diend, de aanvraag niet kan geacht worden 
te strooken met art. 72 der wet en dientenge
volge niet kan voldoen aan art. 73 ; dat voo:r;ts 
bij art. 82 de bepalingen van art. 77 op de ver
andering van inrichting, waaronder de boven
genoemde werken vallen, van toepassing zijn 
verklaard en het beroep op de K. B , van 2 No
vember 1926, n°, 21 en 15 Januari 1925, n°. 14 
niet opgaat, daar de daarbij bedoelde aanvragen 
betrekking hadden op schoolbanken en leer
middelen en noch in art. 77 noch in art. 82 bij 
dergelijke aanvragen vooraf overleg met het 
gemeentebestuur is voorgeschreven ; dat de 
Raad der gemeente Zwolle in het onderhavige 
geval door medewerking te weigeren, aan de 
bepalingen van art. 72 e.v. der Lager-Onder
wijswet 1920 niet heeft te kort gedaan ; dat 
van het besluit van Ged. Staten het schoolbe
stuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het erkennende dat het werk bereids was· 
uitgevoerd toen de aanvrage om beschikbaar
stelling van de gelden werd ingediend, niet kan 
toegeven; dat daardoor bij voorbaat de toe
passing van art. 77 der Lager-Onderwijswet 
1920 in het wezen der zaak was uitgeschakeld, 
terwijl het voorts meent, dat met het oog op 
eene doeltreffende en zoo economisch moge
lijke uitvoering van het werk het gedwongen 
was onmiddellijk handelend op te treden zonder 
eerst de letterlijke opvolging van de wettelijke 
voorschriften af te wachten; dat bij de in 1926 
gehouden jaarlijksche inspectie van de ge
bouwen met het oog op de in de zomervacantie 
te verrichten onderhoudswerken was gebleken 
1 °. dat nagenoeg al het houtwerk aan de ramen 
der school aan de J ufferenwal was vergaan en 
derhalve dringend vernieuwing vereischte ; 
2°. dat de rioolafvoerleiding voor het geheele 
scholencomplex dringend verbetering vorderde ; 
dat terwij l de onder 2°. bedoelde voorziening 
alleen was te treffen door verandering van de 
bestaande leiding, die, onder 1°. vermeld, het 
schoolbestuur er toe geleid heeft tevens ter 
hand te nemen verandering van de toen riog 
bestaande schuiframen in draaibare ramen, 
zulks ten einde de ramen in overeenstemming 
te brengen met de thans te dier zake bestaande 
voorschriften ; dat, uitstel van deze voorziening 
tot na de in de artt. 73 tot en met 77 der wet 
voorgeschreven procedure z. i. geheel overbodig 
extra-kosten veroorzaakt zoude hebben aan
gezien alsdan eerst vernieuwing van het hout
werk in het kader van de schuiframen had 
moeten plaats hebben, waarna dit weder ge
deeltelijk zoude moeten zijn weggenomen en 
had moeten worden vervangen door of ver
anderd in eene voorziening met draaibare 
ramen ; dat na de indiening van de aanvrage 
om beschikbaarstelling van de benoocligde gel
den op uitnoodiging van Burgemeester en 
Wethouders van Zwolle een onderhoud van 
dat college met den appellant over de aanvrage 
heeft plaats gehad, bij welk onderhoud de appel
lant den indruk heeft verkregen, dat het ge
meentebestuur op zich zelf geen enkel bezwaar 
heeft noch tegen de wijze, waarop de werken 
z~jn uitgevoerd, noch tegen de bedragen der 
daaraan hastede gelden, zoodat z. i. mede ge
zien de eenvoudigheid van de getroffen voor-
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zieningen, het wettelijk voorg<l chreven overleg 
geacht kan worden te hebben plaats gehad; 

0. dat art. 77 der Lager-Onderwijswet 1920, 
hetwelk uitdrukkelijk bij art. 82 van overeen
komstige toepassing is verklaard ten aanzien 
van "'3rbouw of verandering van inrichting, 
niet zou kunnen worden toegepast, ten opzichte 
van eene verandering van inrichting, welke, 
zooals in dit geval, van to voren alreeds is tot 
stand gebracht ; 

dat hieruit volgt, dat voor eene zoodanige 
verandering van inrichting aan art. 72 der wet 
geen aanspraak op medewerking van de zijde 
van den Gemeenteraad kan worden ontleend ; 
dat derhalve op de aanvrage van het school
bestuur door den Raad van Zwolle terecht af
wijzend is beschlkt en Ged. Staten deze be
slissing terecht hebben gehandhaafd ; 

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.) 

2 September 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een algemeen beginsel varr rechtspleging 

is, dat in beroep slechts wordt beslist ten 
aanzien van de punten, omtrent welke het 
beroep is ingesteld. aar dit beginsel be
hooren ook Ged. Staten bij een beslissing 
ingevolge art. 103 vijfde lid zich te gedra
gen ; zij hebben dus niet den plicht om 
het bedrag der vergoeding zelfstandig op
nieuw te berekenen. 

Kosten van belooning, wegens het bezit 
van het Kweekschooldiploma der Ver. voor 
chr. nat. schoolonderwijs, komen krachtens 
art. 101 j0 • art. 55 letter o, voor vergoeding 
in aanmerking. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. den Raad van Kollumerland en Nieuwkruis
land en b. het Bestuur der Hulpvereeniging 
van de Vereeniging voor christelijk nationaal 
schoolonderwijs te Zwagerveen, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Friesland van 6 April 
1927, n°. 124, 2° Afd. F, waarbij met vernieti
ging voorzooveel noodig van het besluit van 
den Raad der gemeente Kollumerland o. a. 
van 28 December 1926, ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
te Zwagerveen B. 19 nader is vastgesteld de 
vergoeding, bedoeld in art. 101, 1 • lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1924 
met inbegrip van de 3:jaarlijksohe verrekening 
overeenkomstig het 8• lid van dit wetsartikel, 
over het tijdvak 1922 tot en met 1924 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juli 1927, n°. 584; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Augustus 1927, n°. 10460, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Kollumerland 
en Nieuwkruisland bij besluit van 28 December 
1926 de vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1924 met inbegrip van de 3-jaarlijksche ver
rekening overeenkomstig lid 8 van dit wets
artikel o.m. heeft vastgesteld ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs te Zwagerveen ; dat nadat het schoolbe-

stuur van dit besluit bij Ged. Staten van Feies
land in beroep was gekomen dit college bij be
sluit van 6 April 1927 met vernietiging voor 
zooveel noodig van het bestreden raadsbesluit, 
de vergoeding gewijzigd heeft vastgesteld, daar
bij overwegende dat zij het bezit van de z. g. 
"kweekschooldiploma" in tegenstelling tot het 
bezit van de z. g. na-akte ( diploma school
raad) voor het onderwijs niet van genoegzame 
beteekenis acht om eene voor dat bezit toege
kende belooning a ls eene uitgaaf ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs aan te 
merken ; dat zoodanige uitgaaf h. i. derhalve 
niet onder de categorie van kosten, bedoeld 
in art. 55, lette ,· o der Lager-Onderwij wet 
1920 kan worden gerangschikt ; dat zij even
min bij een der cat egorieën vermeld onder de 
letters e t jm h van dat artikel kan worden 
ondergebracht; dat volgens den door Burge
meester en Wethouder overgelegdeu Staat 
van afrekening de Raad voor vergoeding wel 
in aanmerking heeft gebracht de waarde der 
op 31 December 1921 in de bijzondere school 
aanwezige en reeds voor dien datum gekoçhte 
en betaalde bra ndstoffen en leermiddelen ad 
f 360 ; dat echter ingevolge art. 103, 2° lid, 
juncto art. 101, 8• lid, der wet de gemeentelijke 
vergoeding beperkt moet blijven tot de door 
het schoolbestuur over het tijdvak, bedoeld in 
genoemd 8• lid, geda ne uitgaven of werkelijk 
gemaakte kosten ; dat de waarde van voormelde 
op 31 December 1921 aanwezige brandstoffen 
en leermiddelen niet vormt eene uitgave ge
daan, of kosten werkelijk, gemaakt in het 
3-jarig tij dvak, loopende van 1 Januari 1922 
tot en met 31 December 1924 ; dat dus 
van vergoeding dier waarde geen sprake kan 
zijn; dat in verband met het voorgaande de 
vastgestelde vergoeding behoort t e worden ver
minderd met f 360 ; dat van dit besluit de 
Raad der gemeente Kollumerland en ~ieuw
kruisland en het schoolbestuur bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat de Raad daarbij aanvoert dat de in het 
besluit van Ged. Staten bedoelde leermiddelen 
en brandstoffen weliswaar in 1921 zijn gekocht, 
doch in het 3-jarig tijdvak 1922 tot 1924 zijn 
gebruikt ; dat billijkheidshalve deze aanschaf -
fingen aan het schoolbestuur, evenals ten aan
zien van de andere schoolbesturen is gesolüed, 
moeten worden vergoed ; dat het schoolbestuur 
aanvoert, dat Ged. Staten buiten het punt van 
beroep om het bedrag der vergoeding verlaagd 
hebben, waardoor het bestuur in ongunstiger 
positie komt dan de andere schoolbesturen ; 
aat de Lager-Onderwijswet in art. 89, 5° lid, 
laatste zinsnede, aan de besturen ,an de bij
zondere scholen uitdrukkelijk het recht toekent 
om onderwijzers boven en behalve de jaar
wedden en wedden, welke zij ingevolge de voor 
hen geldende salarisregeling geniet en , een toe
lage toe te kennen op grond van het bezit of 
het gebruik maken op de school van bevoegd
heden, waarvoor geen wettelijke akten van 
bekwaamheid verkrijgbaar zijn ; dat in het uit
keeren der belooning een aanmoediging ligt 
voor de onderwijzers om zich te bekwamen in 
de vakken, waarin ter verkrijging van dit 
diploma wordt geëxamineerd, te weten : de 
Bijbelsche geschiedenis en de methodiek daar
van. terwijl de kennis dezer vakken een eerste 
voorwaarde is voor het geven van onderwijs 
overeenkomstig de beginselen der schoolver-
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emgmg ; dat niet kan worden ontkend, dat 
ook deze uitgave strekt ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs in de rich
ting, welke het schoolbestuur wenscht; 

0. dat een algemeen beginsel· van rechts
pleging is, dat in beroep slechts beslist wordt 
ten aanzien van de punten, omtrent welk<él het 
beroep is ingesteld ; dat ook Ged. Staten bij 
eene beslissing ingevolge art. 103, lid 5, der 
Lager-Onderwijswet 1920 zich naar dit·beginsel 
behooren te gedragen ; dat eene afwijking van 
dit beginsel niet kan worden afgeleid uit de 
slotbepaling van lid 5 van art. 103 voornoemd, 
dat Ged. Staten bij hunne beslissing het bedrag 
der vèrgoeding vaststellen ; dat immers deze 
bepaling ten volle tot haar recht komt, wanneer 
zij in dien zin wordt opgevat, dat Ged. Staten 
bij hunne beslissing uitdrnkkelijk vaststellen 
op welk bedrag het schoolbestuur op grond 
,an hunne beslissing op het beroep aanspraak 
kan maken, opdat de invloed van de uitspraak 
,an Ged. Staten ten aanzien van het bedrag 
der vergoeding buiten twijfel vaststa; dat voor 
de opvatting, dat deze bepalin~ Ged. Staten 
den plicht oplegt om het bedrag cter vergoeding 
zelfstandig opnieuw te berekenen, ook de ge
schiedenis der wet geen steun geeft ; dat der
halve Ged. Staten ten onrechte eene beslissing 
hebben genomen omtrent de vergoeding door 
de gemeente van de op 31 December 1921 aan
wezige brandstoffen en leerm iddelen; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van het 
schoolbestuur betreffende het niet voor ver
goeding in aanmerking brengen van de kosten 
van belooning wegens het bezit van het Kweek
schooldiploma, dat de besturen der bijzondere 
lagere scholen tot het toekennen dezer be
looning bevoegd zijn krachtens lid 5 van art. 89 
der wet ; dat waar op het bezit van dit diploma 
wordt prijs gesteld, ten einde het onderwijs te 
doen ge,·en overeenkomstig de beginselen en 
in de richting welke het schoolbestuur voor
staat, de desbetreffende uj tgaven zijn gedaan 
ter Yerzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, en aldus behooren tot rue, bedoeld 
in lid 8 van art. 101, junctis lid 5 van ·art. 101 
en art. 55, letter o der wet: dat mitsruen deze 
uitgaven ten onrechte door den Raad en door 
Ged. Staten uit de door den appelJant in reke
ning gebrachte kosten zijn geschrapt ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving - zij het op anderen grond 
- Yan de door Ged . Staten uitgesproken ver
nietiging van het Raadsbesluit van 28 Decem
ber 1926 het bestreden besluit van Ged. Staten 
,an Friesland van 6 April 1927, n°. 124 2° Afd. 
F te Yernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz . (A.B.) 

2 September 192ï. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit ·tot het 
aangaan van een gelclleening op grond dat 
een voorwaarde, krachtens welke de geld
geefster het recht zal hebben na een gering 
aanta l jaren met inachtneming van een 
termijn van opzegging van zes maanden 
de geheele of gedeeltelijke aflossing van 
het restant der leening te vorderen, in .hare 
toepassing voor de gemeente tot ernstige 
moei lijkheid aanleiding kan geven . 

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

Burgemeester en Wethouders namens den Raad 
der gemeente Uithoorn tegen het besluit van 
Geel. Staten van oord-Holland van 16 Maart 
1927, n°. 54, waa bij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 18 November 1926, 
n°. 178, zooals rut is gewijzigd bij raadsbesluit 
van 23 Februari 1927, n°. 43, tot het aangaan 
van eene geldleening met de Algemeene Friesche 
Levensverzekeringsmaatschappij t e Leeuwar
den, 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
Juli 9127, n°. 580; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
Augustus 1927, n°. 6182, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad der gemeente Uithoorn bij 
b,isluit van 18 November 1926, n°. 178, ge
wijzigd bij besluit van 23 Februari 1927, n°. 43, 
heeft besloten tot het aangaan van eene geld
Jeening met de Algemeene Friesche Levensver
;cekeringsmaatschappij te Leeuwarden, ten be
drage van f 84,000 en o. a . onder de volgende 
voorwaarden : 

"Na 31 December 1931 is het aan de gemeente 
geoorloofd, met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van zes maanden, het restant der 
leening geheel of gedeeltelijk af te lossen en heeft 
de Maatschappij het recht deze aflossing te vor
deren, zulks eveneens met inachtneming van 
een termijn van zes maanden ; 

dat Ged. taten aan rut raadsbesluit bij hun 
besluit van 16 Maart 1927, n°. 54, goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging, dat onder 
de voo.waarden, waaronder het vermelde be
drag ter leen zal worden verstrekt, de bepaling 
voorkomt, dat na 31 December 1931 de ge
noemde Maatschappij het recht zal hebben met 
inachtneming van een termijn van opzegging 
van zes maanden de geheele of gedeeltelijke 
aflossing van het restant der leening te vor
deren ; dat die bepaling niet toelaatbaar kan 
worden geacht, daar toch, werd eene zoodanige 
bepaling in besluiten tot het aangaan van geld
leeningen toegelaten, rut tengevolge zou kunnen 
hebben, dat gemeenten te allen tijde kunnen 
worden gedwongen hare vaste schuld geheel of 
gedeeltelijk af te lossen, terwijl op dat tijdstip 
wellicht de daarvoor nooruge middelen niet of 
niet dan onder te bezwarende voorwaarden zijn 
te bekomen, terwijl bovendien die voorwaarde 
aan de leening het karakter van eene vaste 
leeni..ng ontneemt ; 

dat van dit besluit, de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat welis
waar de be-,,waren van Geel. Staten door hem 
als theoratisch juist worden erkend, doch dat 
daarvan in de praktijk z. i. niet de consequen
ties kunnen worden geducht, welke worden 
gesuggereerd ; dat immers van eene geforceerde 
aflossing op een voor de gemeente ongelegen 
oogenblik slechts tijdelijk nadeelige gevolgen 
zîjn te vreezen, terwijl voor de gemeente een 
zeker nadeel ontstaat, inruen deze thans ge
noodzaakt wordt, met weglating van de be
streden clausule, eene leen i..ng tegen hooizeren 
rentevoet af te sluiten ; dat in verband hier
mede het aantrekken der geldmarkt sinds het 
einde van 1926 mag worden gememoreerd, 
zoodat op goede gronden kan worden aange
nomen, dat thans eene rente van 5 à 5 1/4 % 
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zal moeten worden betaald, inplaats van de 
4 3/4 %. waarmede destijds genoegen werd ge
nomen ; dat verder de voorstelling, a ls zonde 
de Algemeene Friesche Levensverzekeringmaat
schappij tot geheele of gedeeltelijke a flo ing 
der leening dwingen zoodra een dergelijke han
delwijza haar met het oog op de positie der 
geldmarkt voordeelig zou toeschijnen, weinig 
plausibel moet worden geacht ; dat namelijk 
de praktijk bewezen heeft, dat dergeHjke groote 
1ichamen zich het recht tot opzegging slechts 
plegen voor t e behouden, om onder alle om
standigheden hunne noodzakelijke liquiditeit 
te kunnen handhaven, waaruit echter tevens 
volgt, dat zij van hun recht alleen noodge
dwongen, derhalve in abnormale omstandig
heden gebru ik zullen maken; dat afge cheiden 
hiervan, de beslissing van Ged. Staten van 
~oord-Holland bezwaarlijk kon worden voor
zien, aangezien nog op 1 September 1926 door 
hen werd goedgekeurd een besluit der gemeente 
Aalsmeer, waarbij tot het aangaan van eene 
leening werd besloten en welk besluit was ge
baseerd op een contract met de Algemeene 
Friesche Levensverzekel"ingsmaatschappij, het
well;: mutatis mutandis geheel overeenstemde 
met het geïncrimineerde concept-contract dezer 
gemeente met dezelfde maatschappij ; dat het 
niet in het belang der gemeente kan worden 

.geacht, indien opnieuw onderhandelingen moe
ten worden aangeknoopt met financieele licha
men, aan welke men reeds mededeelde, dat 
men elders op bevredigende wijze is geslaagd; . 
dat het hem tenslotte minder gewenscht toe
schij nt, indien in eene zoo belangrijke aange
legenheid a ls de grondslag der credietverleening 
aan gemeenten, door de Ged. Staten der diverse 
provinciën een verschillend standpunt wordt 
ingenomen; 

0 . dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat de bepaling, dat na 31 December 1931 de 
geldgeefster het recht zal hebben met inacht
neming van een. termijn van opzegging van zes 
maanden de geheele of gedeeltelijke aflossing 
van het restant der leening te vorderen, in hare 
toepassing voor de gemeente tot ernstige moei
lijkheid aanleiding kan geven ; 

dat zij mitsdien terecht aan het raadsbesluit 
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, enz. (A. B.) · 

2 September 1927. KONINKLIJK BESLU1T. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan eene wijziging der ge
meentebegrooting in verband met den 
bouw van een nieuw ziekenhuis, nu in de 
behoefte aan een behoorlijke ziekenhuis
verzorging ook op andere, minder kost
bare, wi,ize ·kan worden voorzien. 

WIJ WILRELMINA, ENZ. 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Vlissingen t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 8 October 1926, n°. 178, 1 e Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 4 Juni 1926, n°. 4b, tot wijziging der ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1926 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, _gehoord, advies van 6 Juli 
1927, n°. 133; 

Op de voordracht van Onzen l\'Iinister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 
Augustus 1927, n°. 5547, Afdeeling B. B.; 

O. dat de Raad van Vlissingen in zijne ver
gadering van 4 Juni 1926 heeft besloten tot 
wijziging van de gemeentebegrooting van in
komsten en uitgavea.tjjner gemeente voor het 
dienstjaar 1926 door onder Afd. II Hoofdstuk 
IV, volgnummer 115a der Inkomsten een bedrag 
van f 420,000 te brengen, als opbrengst van 
een nog te sluiten geldleening en onder Afd. II, 
Hoofdstuk IV, volgnummer 491a der Uitgaven 
een gelijk bedrag, teneinde daaruit de kosten 
van den bou,v van een nieuw gemeentelijk 
ziekenhuis te bestrijden ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 
hun besluit van 8 October 1926 aan dit besluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging dat het besluit strekt om t e komen 
tot uitvoering van een besluit van den Raad 
tot het bouwen van een nieuw gemeente
ziekenhuis ; dat daargelaten of van een mec\isch 
standpunt bezien, de bouw van een zoodanig 
ziekenhuis noodzakelijk moet worden geacht, 
in elk geval op financieel economische gronden 
onder de huidige omstandigheden de uitvoering 
van het hiervoren genoemde beginselbesluit 
niet kan worden toegelaten; dat toch de finan
cieele toestand der gemeente Vlissingen thans 
allerminst gunstig mag worden genoemd ; dat 
immers, terwijl de gewone dienst over het dienst
jaar 1924 sloot met een batig saldo van rond 
f 154,000 deze dienst over het jaar 1925, volgens 
de door den Raad voorloopig vastgestelde reke
ning sluit met een batig saldo van slechts onge
veer f 71,000 hetgeen van het eene op het andere 
jaar een verschil aanwijst van rond f 82,000 ; 
dat voorts in de toekomst de financieele toe
stand der gemeente naar het zich thans laat 
aanzien, ongunstig zal worden beïnvloed door 
verschillende omstandigheden, waaronder in 
het bijzonder : dat de Stoomvaartmaatschappij 
"Zeeland" na een kortstondige periode van 
opbloei, thans weder voor zware lasten komt t e 
staan, als gevolg van het verminderde vracht
en passagiersvervoer ; dat verschillende indu
strieën als de N. E. D. P . A. M. en een schoen
fabriek, zijn te niet gegaan of op het punt staan 
te verdwijnen, terwijl andere, a ls de fabriek 
"Fijnwerk", zich genoodzaakt zien, hun bedrijf 
in te krimpen; dat bij het beschouwen van de 
toekomst mede niet u.it het oog mag worden 
verloren dat de Koninklijke Maatschappij "de 
Schelde" zoolang niet de totstandkoming van 
een ruimeren verbindingsweg met het open 
vaarwater is verwezenlijkt, a llerminst de zeker
heid heeft, zich t e kunnen handhaven op het 
thans door haar ingenomen standpunt ; dat 
verplaatsing opnieuw van een deel van het 
personeel van het Belgisch Loodswezen bij de 
Belgische Regeering in overweging zou zijn, 
terwijl er tenslotte aan herinnerd moge worden, 
dat de uitbreiding van de bui tenhaven, die 
thans ter hand is genomen, in de eerstvolgende 
jaren groote uitgaven voor de gemeente met 
zich zal brengen, t erwijl de voordeelen die van 
eene verbeterde outillage van de Vlissingsche 
haven worden verwacht, toch eerst in een meer 
verwijderde toekomst kunnen worden tegemoet 
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gezien; dat door een en ander de · belasting
druk, die te Vlissingen reeds hoog is, nog aan
zienlijk zal moeten worden verzwaard, hetgeen 
ongetwijfeld nog meer het geval zal zijn, indien 
de gemeente bovendien nog zal komen ta staan 
voor de rente en aflossing van eene geldleening 
van f 420,000 benevens de hoogere kosten van 
gemeentelijke armenverzorging en zieken
verpleging, die van het in gebruik nemen van 
een geheel nieuw en op moderne leest geschoeid 
ziekenhuis onvermijdelijk het gevolg moeten 
zijn ; dat het onder de gegeven omstandigheden 
en op grond van het hiervoor overwogene niet 
aangaat, thans op de gemeente een zoodanigen 
financieelen last te leggen, als van den bouw 
e n de ingebruikneming van een nieU'\V gemeente. 
ziekenhuis het gevolg zal zijn ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Vlissingen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat Gedeputeerde Staten 
bij de motiveering van hun be chikking on
beantwoord hebben gelaten de vraag, of van 
een medisch standpunt bezien, de bouw van 
een gemeentelijk ziekenhuis noodzakelijk wordt 
geacht ; dat daardoor, naar 's R aads meening, 
de hoofdzaak, welke de ziekenhuiskwestie 
beheerscht, ten onrechte onbeslist wordt ge
laten ; dat juist op grond van de gebleken 
noodzaak tot verbetering van de gemeentelijke 
ziekenzorg op 4 Juni 1926 het besluit is genomen 
tot den bouw van een nieuw ziekenhuis, ter 
vervanging van het oude Gasthui in de Helle
bardierstraat, waarvan in 1920 door eene 
Commissie uit den Raad o. a. na ingewonnen 
advies van Dr. Wortman, geneesheer-directeur 
van het Tesselschade-Ziekenhuis te Amsterdam, 
als haar oordeel werd uitgesproken, dat het voor 
verpleging overeenkomstig de cischen die 
daaraan tegenwoordig worden gesteld, niet 
meer bruikbaar is ; dat de mogelijkheid om dit 
ziekenhuis tot blijvende verpleging geschikt 
te maken, uitgesloten is ; dat in den loop der 
jaren in Vlissingen een ernstige achterstand is 
ontstaan op het gebied der ziekenzorg, hetgeen 
moge blijken uit den inhoud van het rapport 
van Burgemeester en Wethouders dd. 6 April 
1926, waarin een overzicht is opgenomen van 
de vergeefsche pogingen die sedert 1891 zijn 
gedaan om afdoende verbetering in den be
staanden toestand te brengen; dat sedert 1891 
het ziekenhuisvraagstuk van alle zijden is 
beschouwd en de verschillende mogelijkheden 
om tot eene oplossing daarvan te geraken zijn 
nagegaan, waarbij men telkens weder tot de 
conclusie kwam, dat de bouw van een nieuw 
gemeentelijk ziekenhuis het eenige middel zou 
zijn om afdoende verbetering te verkrijgen in 
de gemeentelijke ziekenzorg ; dat de Raad zich 
er van bewust is, dat de bouw en de exploitatie 
van een nieuw, naar de eischen des tijds in
gericht gemeentelijk ziekenhuis, hetwelk aan 
de ontstane behoeften voldoet, meerdere 
financieele offers zal vragen van de ingezetenen 
der gemeente mogelijk in den vorm van eene 
verhooging der gemeentelijke inkomsten
belasting doch dat zij bereid is deze eventueel 
meerdere financieele lasten te dragen in het 
bewustzijn, dat door verbetering van de gemeen- · 
t elijke ziekenzorg een einde wordt gemaakt 
aan een onhoudbaren toestand welken de Raad 
niet langer meent te mogen bestendigen ; dat 
Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat in elk 

geval op financieel economische gronde~ onder 
de huidige omstandigheden de uitvoering van 
het raadsbesluit niet kan worden toegelaten, 
daar toch de financieele toestand der gemeente 
thans allerminst gunstig mag worden genoemd ; 
dat het daarvoor door Gedeputeerde Staten 
aangevoerde naar 's Raacls oordeel geeD:5zins 
het bewijs oplevert voor den mtier of mw._?er 
gunstigen toestand der gemeenteliJke financ1e~; 
dat de voordeelige saldi over 1924 en 192!5 ruet 
het gevolg zijn van de financieele pos1t1e der 
gemeente over die jaren, doch uitsluitend een 
gevolg zijn van de gunstige uitkomsten d':lr aan 
1924 en 1925 onmiddellijk voorafgaande Jaren; 
dat Gedeputeerde Staten naast de beoordeeling 
van den huidigen financieelen toestand der 
gemeente beweren, dat het zich laat aanzien, 
dat in de toekomst deze ongunstig zal worden 
beïnvloed door verschillende omstandigheden ;. 
dat tegenover de ongunstige factoren -~velke 
Gedeputeerde Staten noemen en waarb1J nog 
wordt aangehaald de voor eenige jaren opge
heven schoenfabriek - welke echter door een 
kleiner bedrijf werd vervangen - ge~ukkig 
ook kan worden gewezen op de voor de gemeente 
gunstige omstandigheden ; dat de toestand der 
Koninklijke Maatschappij "de Schelde" door 
de vele orders welke nog op uitvoering wac~ten 
de gemeente allerminst zorgen baart, terw1Jl de 
totstandkoming van de uitbreiding der buiten
haven de vestiging van een bunkerk?len
station, de plaatsing van een matrozenopleiding 
der Koninklijke Marine, de uitbreiding van de 
stad door den bouw van vele woningen en den 
verkoop van vele perceelen bouwgrond van de 
gemeente van meerdere welvaart getuigen ; dat 
de tegenwoordige belastingdruk van Vlissin~en 
niet hooger is dan in tal van andere stedeliJ~e 
gemeenten, wijl hierbij van groote beteekerus 
is het feit, dat het vermenigvuldigingscijfer van 
de plaatselijke inkomstenbelasting welke voor 
het belastingjaar 1921/22 2.2 bedroeg, voor 
1922/23 verlaagd werd tot 1.70 en voor 1923/24 
tot 1.34, welk laatste cijfer sedert dien kon 
blijven gehandhaafd ; dat blijkens de in het 
voorstel van Burgemeester en 'vVethouders 
dd. 20 Mei 1926 aan den Raad gemaakte be~e
keningen, welke alle steunen op desh.,mdige 
voorlichting, de jaarlijkscbe gemeente-subsidie 
voor ziekenhuisverpleging bij de totstandkoming 
van de nieuwe inrichting zal bedragen rond 
f 58,000.- terwijl de tegenwoorclige subsidie 
rond f 39,000 beloopt, zoodat zulks eene ver
hooging van de gemeentelijke subsidie zou 
beteekenen van rond f 19,000; dat de Raad 
van oordeel is, dat de verzwaring der gemeente
lijke belasting welke zal moeten strekken tot 
dekking van de vermeerdering der subsidie 
wegens ziekenverpleging niet van die beteeke
nis is, dat zij voor de ingezetenen een bezwaar 
zal opleveren en dat hij bereid is dit financieele 
offer te brengen aan de totstandkoming van eene 
goede gemeentelijke ziekenzorg ; dat de Raad 
door zijn besluit eene beslissing heeft genomen 
om zelf voor zijn zieken te blijven zorgen, in 
stede die zorg over te dragen aan eene particu
liere Roomsch-Katholieke instelling, daar de 
eenige blijvend mogelijke oplossing van het 
gemeentelijk ziekenvraagstuk is of nieuwbouw 
of opheffing ; dat naar 's Raads oordeel de 
toestanden in het Gasthuis niet kunnen be
stendigd worden hetgeen de inspectie van de 
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volksgezondheid herhaaldelijk te kennen heeft 
gegeven; 

O. dat op grond van de ove1·gelegde ambts
berichten 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, 
moet- worden aangenomen, dat het gemeente
ziekenhuis te Vlissingen niet aan redelijke eischen 
voldoet en dat verbetering van den bestaanden 
toestand noodzakelijk moet worden geacht ; 

dat de voorziening in dit openbaar belang 
niet met het enkele beroep op den zorgelijken 
toestand der gemeent-elijke financiën kan 
worden afgewezen, doch dat wèl met het oog 
op den financieelen toestand der gemeente 
Vlissingen behoort te worden onderzocht, of 
in de behoefte van een behoorlijke ziekenhuis
verzorging in die gemeente niet op een minder 
kostbare wijze dan door het gemeentebestuur 
beoogd en aan het besluit tot wijziging der 
begrooting ten grondslag gelegd, zou kunnen 
worden voorzien ; 

dat daarbij rekening moet worden gehouden 
met de zeer ernstige bezwaren van het gemeente
bestuur tegen eene oplos~ing van de onder
havige ziekenhuiskwestie in de richting van 
eene regeling hetzij met het Roomsch-Katho
lieke St. J ozefziekenhuis te Vlissingen, hetzij 
met het ziekenhuis t e Middelburg, welke op
lossingen ook door den Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid, geraadpleegd naar aan
leiding van een schrijven van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, worden afgewezen; 

dat voorts doeltreffende verbetering van het 
bestaande gemeentelijke ziekenhuis mede naar 
het oordeel van dezen hoofdambtenaar uit
gesloten moet worden geacht ; 

dat echter een en ander nog niet noopt zich 
neer te leggen bij het zeer kostbare plan, waarop 
het gemeentebestuur de onderhavige begroo
tingswijziging heeft gebaseerd ; 

dat immers blijkens het · ambtsbericht van 
den genoemden Hoofdinspecteur, met wiens 
gevoelen Wij Ons vereenigen, aan het belang 
eener behoorlijke ziekenverzorging in alleszins 
voldoende ma.te zou worden tegemoetgekomen 
wanneer: 

a. de ziekena.fdeeling van het bestaande 
gasthuis behouden blijft voor de verpleging 
van ten hoogste 30 chronische patienten, die 
geen bijzondere behandeling noodig hebben ; 

b. de Roomsch-Ka.tholieke zieken, die geheel 
of gedeelteiijk op kosten van de gemeente 
Vlissingen worden verpleegd, worden opge
nomen in het Roomsch-Ka.tholieke St. Jozef
ziekenhuis te Vlissingen ; 

c. op het daarvoor door de gemeente Vlis
singen bestemde terrein een ziekeninrichting 
wordt gebouwd, plaats biedende voor 2 eerste
klasse. 8 tweede-klasse en 46 derde-klasse 
patienten; 

d. de exploitatie dezer inrichting, waaraan 
voorloopig geen geneesheer-directeur zou zijn 
aan te stellen, op eenvoudige leest wordt ge
schoeid, zoodat de kosten per verpleegdag het 
bedrag van f 4.- niet overschrijden ; 
· e. eerst dan tot uitbreiding der inrichting 

wordt overgegaan, wanneer de uitkomsten der 
exp,oitatie bekend zijn en op goede gronden 
berek&ud kan worden welke financieele kosten 

de gemee te met eene eventueele uitbreiding 
op zich z nemen ; 

dat waa eene zoodanige oplossing uit finan
cieel oogpunt de voorkeur verdient boven die, 
welke door den gemeenteraad wordt voor
gestaan, aan de wijziging van de begrooting der 
gemeente Vlissingen zooal~ deze bij raadsbesluit 
van 4 Juni 1926, n°. 4b is tot qtand gebracht, 
zij het ook op andere gronden dan waarop Gede
puteerde Staten hunne beslissing hebben ge
ba~eerd, de goedkeuring moet worde n ont• 
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast, enz. (A.B.) 

2 Septemher 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
R eis- en verblijfkosten van leden van 

een schoolbestuur tot bijwoning van een 
vergadering der commissie van beroep, 
reiskosten van den secreta.ris der school
vereenigi ng en het hoofd der school naar 
den inspect eur in verband met de uit
voering der Leerplichtwet, en reiskosten 
van het hoofd voor het elders bezoeken 
van sollicitanten voor vacatures, behooren 
tot de uitgaven, bedoeld in art. 55 siib o. 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Nijkerk op de Veluwe, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 9 Maart 1927, n°. 69, in zooverre daarbij, 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
van ijkerk van 11 Augustus 1926, t en behoeve 
van de bijzondere school dier Vereeniging aan 
de Groenestra.a.t aldaar, opnieuw is vastgesteld 
de vergoeding, bedoeld in art. 101, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1924 met inbegrip van de drie-jaarlijksche ver
rekening overeenkomstig het achtste lid van dit 
wetsartikel over het tijdvak 1922/24 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juli 1927, n°. 494; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Augustus 1927, n°. 10464, Afd. L. 0. F.; 

0 . dat de Ra.ad der gemeente Nijkerk bij 
besluit van 11 Augustus 1926 de gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920, over het ja.ar 1924 met 
inbegrip van de drie-jaarlijksche verrekening, 
overeenkomstig lid 8 van dit artikel over de 
jaren 1922/1924 voor de school van den appel
lant heeft vastgesteld op f 96.88 ; dat, nadat 
het schoolbestuur van dit besluit bij Ged. Staten 
van Gelderland in beroep was gegaan, dat col
lege bij besluit van 9 Ma.art 1927 het bedrag 

' der vergoedi ng gewijzigd heeft vastgestelcl. 
waarbij niet als ten behoeve van de bijzondere 
school werkelijk gemaakte kosten zijn aange
merkt : a. de kosten van de ouderavonden ; 
b. de reis- en verblijfkosten van twee bestuurs
leden naar Utrecht tot bijwoning van de ver
gadering der Commissie van Beroep ; c. de reis
kosten van het hoofd der school voor elders 
bezoeken van sollicitanten voor vacatures aan 
de school; d. de reiqkosten van den secretaris 
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der ~choolvereeniging en het hoofd der school \ 
naar den Inspecteur in verband met de uit
voering der Leerplichtwet ; dat van dit besluit 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende : ad a. dat deze uitgave niet valt 

1 

onder de rubriek m van art 55 der wet, daar de 1 
bijzondere school de aldaar genoemde ouder
commissiën niet kent, doch wPl onder rubriek 
o, daar ouderavonden voor eeue goede ver
standhouding en samenwerking tu schen school 
en huisgezin onmisbaar zijn, zal het onderwijs 
goede vruchten dragen ; ad b. dat de wetgever, 
gel ijk uit art. 89, zevende lid der wet blijkt, de 
werkzaamheid van de commissie van beroep 
in het belang acht van de school en h 3t onder
'"vijs e n derhalve d e m ede werking van h et be
stuur der schoolvereeni!!ing tot de rechtsple,~ing 
dier commissie geacht moet worden te streKken 
"ter verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs"; ad c. dat deze uitgaven niet vallen 
onder rubriek n, daar onder vergelijkend onder
zoek iets geheel anders verstaan wordt (artikel 
36, lid 2 tot 6 der wet) en deze kosten, die soms 
zeer aanzienlijk zijn, zijn gemaakt, ter ver
zekering van den goeden gang van het onder
wijs ; ad d. dat de behoorlijke uitvoering der 
Leerplichtwet in het belang is van den goeden 
gang van het onderwijs; 

0. dat de ouderavonden, ten doel hebben 
eene goede verstandhouding en samenwerking 
t usschen school en huisgezin t e bevorderen, 
geacht kunnen worden in het belang te zijn 
van het onderwijs, zoodat de kosten van zoo
danige bijeenkomsten vallen onder die, bedoeld 
in art. 55, letter o der wet ; dat tot deze uit
gaven echter niet medegerekend mogen worden 
de kosten van de op zoodanige bijeenkomst 
gemaakte verteringen, welke in dit geval 
blijkens nader op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, ingewonnen inlichtingen f 21.22½ 
hebben bedragen; 

0 . ten aanzien van de reis - en verblijfkosten 
van t wee bestuursleden naar Utrecht tot bij
woning van de vergadering der commissie va_n 
beroep en van de reiskosten van den secretaris 
der schoolvereeniging en het hoofd der . school 
naar den Inspecteur in verband met de uit
voering der Leerplichtwet, dat de medewerking 
van het schoolbestuur en het hoofd der school 
aan eene behoorlijke uitvoering der Leerpli_cht
wet en aan de rechtspleging van de com!lllssie 
van beroep den goeden gang van het onderw1JS 
bevorderen en mitsdien de daarvoor gedane 
uitgaven behooren tot die, bedoeld in art. 55 
letter o der wet ; 

0. ten aanzien van de reiskosten van het 
hoofd der school voor het elders bezoeken van 
sollicitanten voor vacatures aan de school, dat 
deze uitgaven welke den goeden gang van het 
onderwijs verzekeren, als vallende onder art. ?5, 
letter o der wet voor vergoeding in aanmerking 
komen· 

Gezi~n de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en Vf:lrs~a~n : 

met handhaving van de verruet1gmg van 
het besluit van den Raad van IJkerk van 
11 Augustus 1926 en met vernietiging? voor 
zoover noodig, van het bestreden beslmt van 
Ged. Staten van Gelderland van 9 Maart 1927, 
n°. 69, het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, lid l, der Lager-Onderwijswet 1920, 
waarop het appelleerend schoolbestuur over 

1924 aanspraak kan maken, met inbeg rip van 
de drie-jaarliiksche verrekening overeenkom
stig lid 8 van voornoemd artikel, vast te stellen 
op f 610.22½, 

Onze Minister van Oodcrwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

2 September 1927. KONINKLIJK BESL UI T . 
Bezwaren van een gemeente kunnen 

door burgemeester en wethouders slechts 
worden ingebracht indien zij daartoe bin
nen den reclametermijn door den gemeente
raad gemacht igd zijn. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 
Besohikbnde op het bezwaar. ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van 's-Graven
hage tegen de plaats waar de Naamlooze Ven
nootschap C. H oyngs Magazijnen va n Huis
houdel.ijke en Luxe-artikelen in de dividend-· 
en t antièmebelasting is aangeslagen ter zake 
van door haar over haar boekjaar 1925/26 
gedane winstuitdeelingen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat krachtens art. 14ter der wet op de 

Dividend- en Tantièmebelasting 1917 be
zwaren betreffende de toepassing van art. 14bis 
bij Ons kunnen worden ingebracht door het 
bestuur der aangeslagen vennootschap, ver
eeniging of maatschappij en door ieder ander 
belanghebbende; 

dat als het orgaan, door middel waarvan eene 
belanghebbende gemeente ten deze heeft te 
handelen, 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 Ge
meentewet of oenige andere wet aan den Bur- · 
gemeester of aan Burgemeester en ·w ethouders 
i opgedragen ; 

dat derhalve Burgemeester en 1\'ethouders 
niet voor de gemeente bij Ons bezwaar tegen 
de gemeente van aanslag kunnen inbrengen, 
tenzij zij daartoe tijdig door den Raad zijn ge
machtigd; 

dat blijkens nadere inlichtingen, ingewo1,nen 
naar aanleiding van een schrijven van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur in het onderha,ige geval 
de machtiging van den Raad op 2fi Juli 1927 
is verleend, te weten niet binnen den termijn 
voor het inbrengen van bezwaren gegund ; 

Gezien de wet op de Dividend- en Tantième
belasting 1917 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de reclamanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun bezwaar. (A.B.) 

September 1927. KONINKLIJK BESLU[T . 
Waar het wettelijk domicilie door meer

derjarigworden een einde heeft genomen, 
en de patiënt vóór en na zijn meerder
jarig-worden niet in staat is geweest tot 
het vestigen van een hoofdverblijf, kan 
geene gemeente worden aangewezen als 
woonplaats in den zin van art . 39. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastige krankzinnige L. Beintema ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
27 Juli 1927, n°. 604; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken· en Landbouw van 26 
Aug. 1927, n°. 1618, Afd. Armwezen ; 
. 0. dat Leo Beintema, geboren 9 Juni 1904, 
lil December 1924 uit de gemeente Smallinger
land, waar zijn vader woonachtig was, doch waar 
hij zelve blijkens door het gemeentebestuur 
van Smallingerland verstrekte en niet weer
sproken inlichtingen slechts zelden verbleef, 
naar Loosdrecht vertrok, waar hij in het kost
huis van zijn broeder introk ; dat hij zich op 
18 Augustus 1925 naar Utrecht begaf ; dat zijn 
geestestoestand in November 1925 het noodig 
maakte hem op te nemen in de P sychiatrisch
. eurologische kliniek der Rijksuniversiteit te 
Utrecht, waar hij van 11 November 1925 tot 
13 November 1925 verbleef, op welken laatsten 
datum hij , krachtens eene dienzelfden dag aan
gevraagde rechterlijke machtiging werd over
gebracht naar het Geneeskundig Gesticht voor 
Krankzinnigen aldaar ; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van den patiënt t usschen de ge
meenten Utrecht en Smallingerland geschil is 
ontstaan, welk geschil Ged. Staten tevergeefs 
hebben gepoogd in der minne bij te leggen ; 

1 
0 . dat het wet telijk domicilie van Leo 

Beintema te Smallingerland op 9 J"uni 1925 
een einde nam ; dat niet blijkt, dat het feitelijk 
domicilie door den minderjarige is gehand 
haafd, of dat hij het voornemen heeft gehad zich 
in Smallingerland te vestigen ; dat veeleer uit 
de herhaalde veranderingen van verblijf het 
tegendeel moet worden afgeleid ; 

dat hieruit volgt dat op 13 November 1925, 
datum, waarop de rechterlijke machtiging om 
den patiënt in een krankzinnigengesticht t e 
plaatsen werd aangevraagd, de gemeente 
Smallingerland niet als zijn woonplaats was 
aan te merken ; 

dat blijkens de verklaring van den I nspecteur 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen L. 
Beintema bij zijn komst te Loosdrecht op 14 
December 1924 of later niet in staat is geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf; 

dat hij mitsdien zijn hoofdverblijf noch to 
Loosdrecht, noch te Utrecht heeft vermogen 
te vestigen, zoodat hij ten tijde van de aanvrage 
ook in die gemeenten niet zijn woonplaats had ; 

Gezien de Armen wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van den arm
lastigen krankzinnige L. Beintema voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

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

2 September 1927. · KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten zijn bevoegd in een ver 

gunning tot het in werking houden van 
autobusdiensten bepaalde straten of plei
nen als begin- en eindpunten te vermelden; 
deze vermelding omvat niet de aanwijzing 
van een standplaats in zoodanige straat 
of op zoodanig plein. 

De tarieven en de dienstregeling behoe
ven niet in de vergunning zelve te worden 
op~enomen. 

Ged. Staten hebben terecht omtrent de 
beëindiging van de vergunning geen bij
zondere voorzieningen getroffen. 

WIJ WILHELMINA, 8NZ. 
Beschikkende op . het beroep inge teld door 

Burgemeester en Wethouders van 's-Graven
hage tegen de beschikking va n Ged. Staten 
van Zuidholland van 27 December 1926, G. S. 
n°. 148/1, houdende vergunning tot het in 
werking houden van autobusdiensten door de 
Westlandsche Stoomtramweg-i\faatschappij te 
Loosduinen ; 

Den Raad van State enz. ; 
0. dat Geel. Staten van Zuiclholland bij 

bovengenoemd besluit aan de Westla ndsche 
Stoomtramweg-Maatschappij te Loosduinen 
vergunning hebben verleend tot het in werking 
houden van de volgende autobusdiensten : 

1°. van 's-Graven hage (Lijnbaan) la ngs Loos
duinen, Monster en 's -Gravenzande naar I:{oek 
van Holland (standplaats bij het beg in van 
den verbindingsweg Oud-Nieuw Hoek van 
Holland, kruising Prins-Henclrikstraat-Riet-
dijkstraat) ; • , 

2°. van 's-Graverihage (Lijnbaan) via Loos
duinen, Poeldijk, Honselersdijk naa r Naald
wijk (Rembrandtstraat) ; 

3°. van Delft (Sta tionsplein) over den Hoorn, 
Schipluiden, J\faaslandsche Dam naar )laas 
sluis (St ationsweg) ; 

onder een vierta l voonvaarden, waan·an de 
eerste bepaalt , dat, behoudens wijziging onder 
goedkeuring van hun college, ten aanzien van 
het aanta l autobussen, merk, model der car
rosserie, het aantal plaatsen voor reizigers in 
elk dier bussen en de grootste afmetingen in 
lengte en breedte daarvan, aan eenige in het 
beslui t aangegeven verei chten moet worden 
voldaan, terwijl krachtens de derde voonniarde 
de dienstregeling en tarieven aan do ~oedkeu
ring van Ged . Staten onderworpen ziJ n ; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wet
houdern van 's-Gravenhage bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat zij bezwaar 
hebben tegen de aanwijzing in de vergunning 
van standplaatsen binnen de gemeente ; dat 
toch h.i. het recht om op de openbare traat 
tandplaats in te nemen, volgens de gemeente

lijke verordeningen afhankelijk is van een ver
gunning van Burgemeester en \\'ethouders en 
dat de hierop betrekking hebbende bepa lingen 
in de Algemeene Politieverordening en de Ver
ordening op de openbare middelen van vervoer 
der gemeente, als regelend een ander onder
werp dan de wet, niet zijn komen te vervallen ; 
dat bovendien de wet geen enkele aanwijzing 
bevat, da t het de bedoeling van den wetgever 
is geweest, dat bij het verleenen van vergun
ningen tot het in werking brengen van auto
busdiensten tevens de standplaatsen door Ged. 
Staten zouden worden aangewezen ; dat inte
gendeel uit de behandeling van het betrekkelijk 
wetsontwerp in de Tweede Kamer der Staten
Generaal valt af t e leiden, dat het recht van 
de gemeente om zelfstandig standplaat en aan 
te wijzen, onverkort is blijven bestaan ; da t 
het stel el van Ged. Staten ten gevolge ka,n 
hebben, dat e geheele stad zal worden door
kruist door d autobussen van intercommunale 
lijnen, hetge n voor het stedelijk net beden 
kelijke gevol en zal medebrengen ; dat de be
schikking va Ged. Staten slechts de bepaling 
bevat, dat e tarieven aan de goedkeuring 
van Ged. St t en zullen worden onderworpen, 
maar geen en ele bepaling omtrent de tarieven 
zelve inhoudt; dat het derhalve geheel van de 



1927 ~ S E P T E M B E R. 544 

uitvoering der bepaling zal afhangen, in hoe
verre de door Ged. Staten vergunde autobus
diensten door hun tarievenstelsel aan de com
munale verkeersmiddelen schade zullen toe
brengen : dat bovendien ten onrechte ont
breken een juiste omschrijving der te volgen 
wegen, de vereischte frequentie van den dienst, 
alsmede de bepalin~, dat alle ritten van het 
eene eindpunt tot het andere zonder onder
breking moeten worden gemaakt ; dat op deze 
wijze het gemeentebestuur niet de zekerheid 
zal hebben, dat door den vergunninghouder 
geen weg za l worden gevolgd, welke met het 
-0og op de veilighei.d van het verkeer en in het 
belang der t adstramwegen ongewenscht is, 
-terwij l ook de frequentie van den dienst pas 
uit de goedkeuring van de dienstregeling door 
Geel. Staten zal blijken, zoodat het gemeente
bestuur daarop evenmin invloed kan uitoefenen; 
dat, indien de bepaling, dat alle rit.ten van het 
een~ eindpunt tot het andere moeten worden 
gemaakt, ontbreekt, door · z.g. e;,.--tra dienst-en 
op Yerkorte trajecten eveneens geconcurreerd 
kan worden met de stadslijnen ; dat voorts in 
de vergunning niets vermeld staat omtrent 
den geldigheidsduur daarvan en evenmin, dat 
deze tot wederopzeggens wordt gegeven of dat 
z ij kan worden ingetrokken bij geconstateerde 
onregelmatigheden ; dat, zoolang nog geen alge
meene maatregel van bestuur is vastgesteld, 
waarbij de keuring, de dienstvoorwaarden voor 
het personeel en de veiligheidsvoorschriften 
·geregeld worden, het hun gewenscht voorkomt, 
dat dergelijke bepalingen in de vergunning 
worden opgenomen ; 

0. dat het gemeentebestuur in de eerste 
plaats bezwaar maakt tegen het vermelden in 
de vergunning van bepaalde straten of pleinen 
als begin - en eindpunten van de autobusdien
sten, waartoe Ged. Staten naar zijn oordeel de 
bevoegdheid missen ; 

dat echter de aan Geel. taten der provin
c1en bij art. 2, eerste lid der wet openbare 
vervoerpliddelen opgedragen taak voor deze 
colleges de bevoegdheid meebrengt, om eene 
autobusdienst, waarvoor zij vergunning ver
Jeenen, het zij door een in de vergunning op te 
nemen nadere omschrijving van den autobus
dienst, hetzij door het stellen van voorwaar
-den, ter bescherming van de verschillende 
daarbij betrokken belangen aan regeling te 
onderwerpen voor zoover de regeling daarvan 
niet aan hoogere macht i voorbehouden ; 

dat Geel . Stat en van Zuidholland door de 
bedoelde vermelding - daargelaten nog, of 
zij voor een behoorlijke aanduiding van den 
dienst niet onontbeerlijk is te achten - hunne 
bevoegdheid ten deze niet te buiten zijn gegaan; 

dat deze vermelding geenszins omvat de 
aanwijzing van een standplaats in de straat 
of op het plein door Geel. taten als begin
en eindpunt van den dienst voorgeschreven ; 

dat het echter in verband daarmede aan
beveling verdient, in punt 1 der vergunning 
uit de tusschen haakjes geplaatste vermelding 
van het begin- en eindpunt te Hoek van Hol
land de woorden "standplaats bij het " , als 
minder strookende met het karakter dier ver
melding, te laten vervallen; 

dat voorts door het gemeentebestuur wordt 
aangevoerd, dat de tarieven en de dienst
regeling, waarin o. a. de frequentie van den 

dienst tot uiting komt, in de vergunning zelve 
behooren t e worden opgenomen en dat niet 
volstaan kan worden, zooals in de derde voor
waarde der vergunning is bepaald, met het 
eischen van de goedkeuring van Geel. Staten, 
aangezien daardoor ten opzichte van deze 
punten aan het gemeentebestuur de waar
borgen worden onthouden, welke de in de artt. 
2 en 3 der wet geregelde procedure o. a. aan de 
belanghebbende gemeentebesturen biedt ; 

dat echter deze grief niet als juist kan wor
den erkend, vermits geen wetsvoorschrift aan 
een voorziening, als bij de genoemde voo!.
waarde is getroffen, in den weg staat, terw1Jl 
zij doelmati"'er is t e achten dan de door het 
gemeentebestuur aanbevolen gedragslijn; 

dat wjjders het gemeentebestuur de nood
zakelijkheid betoogt van het vermelden in de 
vergunning van de te volgen wegen en van 
het opnemen daarin van een bepaling, dat alle 
ritten van het begin- tot het eindpunt zonder 
onderbreking moeten worden gemaakt, doch 
dat niet is gebleken, dat, althans onder de 
t egenwoordige omstandigheden, er aanleiding 
best aat deze beperkingen aan de vergunning
houdster op te leg"'en ; 

dat Geel. Staten eveneens terecht in verband 
met het bepaalde in art . 4 der wet, hetwelk 
de mogelijkheid schept tot intrekking van de 
vergunning, omtrent de beëindiging van de 
vergunning geen bijzondere voorzieningen heb
ben getroffen ; 

dat ten slotte het gemeentebestuur in de 
vergunning bepalingen mist ter verzekering 
van de veiligheid van de reizigers met de 
autobusdiensten, welke bepalingen z. i . be
zwaarlijk kunnen ontbreken, zoolang door Ons 
nog geen uitvoering is gegeven aan art . 10 
der wet; 

dat echter met Ged. taten moet worden 
geoordeeld, dat zoodanige voorschriften in de 
vergunning niet op hun plaats zouden zijn ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H:ebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving voor het overige van het 

besluit van Geel. Staten van Zuidholland van 
27 December 1926, G. S. n°. 148/1 in punt 1 
der vergunning in het tusschen haakjes ge;>laat
ste gedeelte de woorden "standplaats biJ het" 
te doen vervallen. (Gem.Stem). 

2 Sept,ember 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De Hinderwet is niet toepasselijk op 

inrichtingen, die ten tijde van haar in
werkingtreden reeds bestonden en volgens 
aan haar anterieure bepalingen geen ver
gunning behoefden. 

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

W. G. J enken te Utrecht t egen het besluit van· 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 11 Juni 1926, n°. 9553 V.H., waarbij hem 
en zijnen rechtverkrijgenden voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot het oprichten van 
eene rookerij van vleesch in het perceel aan 
de Oude Gracht n° . 72, kadastraal bekend 
gemeente Utrecht, Sectie A, n°. 913 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Augustu 1927, n°. 616; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 Augustus 
1927, n°. 495 lI, Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht bij bovengemeld besluit aan W. G. 
Jenken en zijne rechtverkrijgenden vergunning 
hebben verleend tot het oprichten van eene 
rooker(j van vleesch in het perceel aan de 
Oudegracht n°. 72, kadastraal bekend gemeente 
Utrecht, sectie A, n°. 913, onder de volgende 
voorwaarden : 

1. het rookhok moet zijn geplaatst overeen
komstig de aanduiding in rood op de pla.tt e
grondteekening ; 

2. het rookhok moet zijn samengesteld over
eenkomstig de bij de vergunning behoorende 
schets van een rookkast ; 

3. de afvoer van den rook uit het rookhok 
moet geschieden door een gemetselden schoor
steen met een inwendige doorsnede van ten 
minste 0.22 X 0.44 M. en een hoogte van ten 
minste 1 M. boven het dak van het t en noor
den aangrenzende perceel. 

da.t de appellant in beroep aanvoert, dat 
reeds meer dan 75 jaren in het perceel eene 
inrichting tot het rooken van vleeschwaren 
a&nwezig was ; da t nimmer door de betrokken 
autoriteiten tegen deze inrichting bezwaar is 
gemaa.kt ; dat hij vanwege Burgemeester en 
Wethouders de aanzegging ontving, dat hij 
hiervoor vergunning moest vragen ; dat hij 
door deze inrichting in het onderhoud van 
zijn gezin voorziet, door het rooken van vleesch
\Yaren voor een groot aantal slagers ; dat de 
nu gestelde voorwaarden hem de uitoefening 
v&n dit bedrijf onmogelijk maken ; dat toch 
de ruimte, waar hij de rookkast volgens de 
beschikking van Burgemeester en Wethouders 
plaat sen moet, te klein is om een rookkast te 
plaa.tsen van zoodanige afmetingen, dat daarin 
de hoeveelheden vleeschwaren kunnen worden 
gerookt die hij gewoonlijk toegezonden krijgt ; 
dat deze bron van inkomsten voor hem de 
voorna.amste is, zoodat hij door de gestelde 
voorwaarden zich deze ziet ontnomen ; 

0. dat aannemelijk is gemaakt, dat de bo
venbedoelde rookerij is opgericht vóór het in 
werking treden van het Koninklijk besluit van 
31 Januari 1824. Staatsblad n°. 19; 

da.t derhalve voor de oprichting dezer in
richting geene vergunning ingevolge laatst 
bedoeld besluit was vereischt; 

dat de Hinderwet niet toepasselijk is op inrich 
tingen, die t en tjjde van haar inwerkingtreden 
reeds bestonden en volgens aan haar anterieure 
bepalingen geene vergunning behoefden ; 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht derhalve ten onrechte art. 2 onder X 
der Hinderwet op deze inrichting toepasselijk 
hebben geacht ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
wa.arvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2 September 1927. 
. WILHELMINA. 

De Mi n. van Arbeid, Handel en Nij11erheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE. 

(B.) 

1927 

3 September 1927. 'B<ESLUI'I' tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), laat stelijk gew:ijzigd 
bjj Koninklijk besluit van 26 Februari 
1927 (Staatsblad n°. 44) t er uitvoering van 
artikel 33, onder c., der hooger-onderwijs
wet. S. 307. 

WIJ WILEELMINA, ENZ. : 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1927, n°. 217338, afd eeling Hooger 
Onderwijs ; · 

Gelet op art ikel 33 onder c. der hooger-onder
wij swet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1927 n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzeo voor
noemden Minister van 26 Augustus 1927, 
n°. 3097, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

R ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. De in de artikelen II tot en met I V 

te noemen artikelen van Ons besluit van 4 
Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 26 Februari 1927 
(Staatsblad n°. 44), worden gewijzigd. 

Art. II. H et derde en vierde lid van artikel 
10 worden gelezen als volgt : 

.,Het candidaats-examen loopt over .de vol-
gende vakken : 

a. de t heoretische eo toegepaste mechanica; 
b. de werktuigbouwkunde ; 
c. de electrotechniek ; 
d. de mechanische technologie ; 
e. de metallographie ; 
/. het administratief recht, 
eu voorts over één of meer der volgende vak

ken ter keuze van den candidaat onder goed
keuring der afdeeling : 

g. de wiskunde ; 
h. de natuurkunde ; 
i . de aero- en hydrodynamica ; 
k. de architectuur ; 
l. de scheikundige t echnologie ; 

m. de kennis en het onderzoek van bouw-
stoffen; 

n. de staathuishoudkunde ; 
o. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
.,In de plaats van een der onder g. tot o. 

genoemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd onder 
a., b., c. en d." 

Artikel III. Het derde en vierde lid van 
artikel 11 worden gelezen als volgt : 

,,Het candidaats-examcn loopt over de vol-
gende vakken : 

a. rle theoretische en toegepaste mechanica ; 
b. de werktuigbouwkunde ; 
c. de scheepsbouwkunde ; 
d. de electrotechniek ; 
e. de metallographie ; 
f. het administratief recht, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat onder 
goedkeuring der afdeeling : 

g. de wiskunde ; 
h. de natuurkunde ; 
i. de aero- en hydrodynamica ; 
k. de kennis en het onderzoek van bouw

stoffen; 
l. de mechanische technologie ; 
m. de staathuishoudkunde ; 

35 
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n. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
,,In de plaats van een der onder g. tot n. 

genoemde vak.ken kan treden een meer uit
gebreide kennis in een der vakken, genoemd 
onder a. , b. en c." 

Artikel IV. H et vierde lid van artikel l 7bis 
wordt gelezen als volgt : 

"Na het verstrijken van genoemde data 
kunnen rector-magnificus en assessoren, de 
betrokken afdeeling gehoord, nog deelneming 
aan het examen toestaan, zoo zij d~artoe , eer 
bijzondere of dringende r edenen aanwezig 
achten. " 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, e n w aarvan afsch rüt zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
J( unsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 19 Sept. 1927.) 

6 September 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en Wet
houders van T iel d .d. 29 Juli 1926, over
eenkomstig hetwelk tot Dr. C. van 
Schoonneveldt aldaar een aanschrijving is 
gericht tot verbetering van zijn woonhuis 
aan de Burgemeester Bönhofflaan aldaar, 
en van het besluit van den Raad dier ge
meente d.d. 5 October d . a.v. , waarbij het 

• t egen de aanschrijving ingestelde beroep 
ongegrond is verklaard. S. 308. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw dd. 13 Mei 1927, 
n°. 2042 M/P .B.R. , Afdeeling Volksgezondheid, 
en van 24 Mei 1927, n°. 3908, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, betreffende na te noemen be
sluiten van Burgemeester en Wethouders en den 
Raad der gemeente Tiel ; 

Overwegende, dat Dr. C. van Schoonneveldt 
te T iel is eigenaar van een woonhuis aan de 
Burgemeest er Bönhofflaan, aldaar, plaatselijk 
gemerkt Wijk K, n°. 143a, dat niet voldoet aan 
het voorschrift van de bouwverordening voor 
Tiel, volgens hetwelk " door inrichtingen van 
voldoende capaciteit in den afvoer van dak- , 
schrob-. spoel- en ander water uit het gebouw 
in openbare goten, openbare riolen of openbare 
wateren moet zijn voorzien" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Tiel, 
met de bedoeling om naleving van de verorde
ning te verzekeren, op 29 Juli 1926 hebben be
sloten om, met toepassing van artikel 17 der 
Woningwet , tot Dr. van Schoonneveldt een 
aanschrijving te richten, volgens welke deze 
verplicht is om "een riool van voldoende capa
citeit t e leggen of te doen leggen, tot afvoer van 1 

huis-, hemel- en ander water, afkomend van 
het pand Wijk K, n°. 143a, naar het openbare 
riool, dat gelegd is ten behoeve van de af
watering van t errein en huizen van de Woning
bouwvereeniging "Tiel" van de Burgemeester 
Bönhofflaan t e Tiel ; 

dat Dr. C. van Schoonneveldt t egen de, tot 

hem gerichte aanschrijving beroep heeft inge
steld bij den gemeenteraad en dat dit beroep bij 
besluit van 5 October 1926 ongegrond is ver
klaard; 

Overwegende, dat in de Burgemeester Bön
hofflaan, t er hoogte van het huis van Dr. C. van 
Schoonneveldt, geen openbaar riool aanwezig is 
en dat Dr. C. van Schoonneveldt, om aan de 
aanschrijving te voldoen, op zijn kosten een 
riool zou moeten doen aanleggen niet alleen in 
bij dat huis behoorenden grond, maar vervol
gens in daaraan grenzend terrein - al dan niet 
in of langs genoemden weg - tot het verderop 
in dien weg gelegen openbare riool ; 

dat van particulieren, die een woning bouwen, 
mag worden gevorderd, dat zij op het hun toe
behoorende erf een verbinding met het openbaar 
riool maken, maar dat overigens de aanleg van 
rioleering met name in openbare wegen behoort 
tot de zorg van de betrokken gemeente en dus 
niet, ook niet door middel van een aanschrijving 
tot verbetering, van particulieren behoort te 
worden gevorderd : 

dat, hiervan afwijkend, een gebruik als in dit 
geval van de bevoegdheid om verbetering te 
vorderen is gemaakt in strijd is met het algemeen 
belang; 

den Raad van St ate gehoord, advies van 
26 Juli 1927, n°. 20; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; · 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Arbeid, H andel en Nijverheid ~n van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
Augustus 1927, n°. 5845 M/P.B.R., afdeeling 
Volksgezondheid, en van 2 September 1927, 
n°. 6727, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoelde besluiten van Burgemeest er 

en Wethouders en den Raad der gemeente Tiel, 
onderscheidenlijk van 29 Juli 1926 en 5 October 
daaraanvolgend, te vernietigen wegens 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 6den September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De JJ1 inister van Binnen!. Zalcen en Landbcmw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeg. 20 Sept. 1927.) 

15 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Hengelo (0.) d.d. 21 Februari 1927, waarbij 
een besluit van Burgemeester en Wet
houders, tot weigering van een door H. 
Oon.k, aldaar, gevraagde bouwvergunning 
is gehandhaafd . S. 309. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 11 ,Juli 1927, 
n°. 4896 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid, 
en van 18 Juli 1927, n°. 5544, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, betreffende het besluit van 
den Raad der Gemeente Hengelo (0.) d.d. 21 Fe
bruari 1927, houdend~ afwijzende beschikking 
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op het beroep van H . Oonk, aldaar, tegen een 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente, waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot het verbouwen van een woon- en winkelhuis 
a11n den Looweg, hoek Esrein, op het perceel, 
kadastraal bekend Sectie D, n°. 7226 ; 

Overwegende, dat de bedoelde vergunning 
door Burgemeester en vVethouders is geweigerd 
op grond, dat het verbouwingsplan afwijkt van 
een door.den Gemeenteraad vastgesteld- maar 
niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurd -
uitbreiclings:plan voor een deel der gemeente ; 
en dat de weigering in beroep is gehandhaafd 
uit overweging (onder meer), ,,dat het wensche
!ijk moet worden geacht bedoeld partiëel uit
breidingsplan te beschermen door te beletten, 
dat met afwijking van de daarbij aangegeven 
rooi lijn wordt gebouwd" ; • 

Overwegende, dat volgens artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning wordt 
geweigerd, indien een bouwplan afwijkt van een 
overeenkomstig artikel 31 of 32 - dus door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd - uitbrei
dingsplan voor de gemeente d een deel der 
gemeente ; 

dat deze bepaling kennelijk beoogt alleen een 
goedgekeurd uitbreidingsplan te beschermen ; 

dat door bescherming van een niet goed
gekeurd uitbreidingsplan wordt vooruit ge
loopen op de beslissing van Gedeputeerde Staten 
over de goedkeuring, zonder welke het uit
breidingsplan rechtens geen bèteekenis heeft ; 

dat gelijkstelling van een niet-goedgekeurd 
uitbreidingspl11n met een goedgekeurd plan is 
in strijd met de Woningwet, die goedkeuring 
vordert; 

dat de door H. Oonk gevraagde vergunning 
derhalve niet op den aangevoerden grond had 
mogen worden geweigerd en het daartoe strek
kend besluit van Burgemeester en Wethouders 
in strijd met de wet is gehandhaafd ; 

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

9 Augustus 1927 n°. 48); · 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 30 Augustus 1927, 
n° . 6193 M/P.B.R., Afdecling Volksgezondheid, 
en van 12 September 1927, n° . 6908, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; . 

Hebben goedgevonden · en verstaan : 
vorengenoemd besluit van den R aad der 

Gemeente Hengelo (0.) d.d. 21 · Februari 1927, 
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 St,aatsbl,ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's -Gravenhage. den 15den September 1927. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Ha1ulel en Nijverheid, 
J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J . B. KAN. 

(Uitgeg. 3 Oei. 1927.) 

16 September 1927. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 121 der hooger-onderwijswet. 
s. 310. 

WIJ WILlIELl\HNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, K unsten en WetensJhappen van 
21 Juli 1927, no. 19583, afdeeling H ooger 
Onderwij s ; 

Gelet op artikel 121 der hooger-onderwijswet; 
Gezien Onze besluiten van I November 1912 

(Staatsblad n°. 338) en van 15 Juni l 921 (Staats
blad n°. 800); 

Mede gezien het advies van den Senaat der 
Technische Hoogeschool ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Augustus 1927, n°. 8); 

Gezien het nader rapport vap Onzen voor
noemden Min ister van 13 September 1927, 
n°. 3434, afdeeling H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking vap Ons besluit van 1 No

vember 1912 (Staatsblad n°. 338) te bepalen: 
Art. 1. De bezitters van een getuigschrift 

van met goed gevolg 11fgelegd candidaats
examen of doctoraal examen aan eene der Ne
derlandscbe Universiteiten genieten bjj het 
afleggen van examens aan de Technische H ooge
school vrijstellingen op den voet, aangegeven 
iJ:l de bij dit besluit behoorende tabel. 

2. H et College van R ector-Magnificus en 
AsseRsoren der Technische Roogeschool kan 
tot de promotie tn verkrjjgirg van het doctoraat 
in üe technisrhe wetenschaJ> toelA.ten hem, die 
met goed gevolg eep doctoraal examen i-1 de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan eene 
Nederl11ndsche Universiteit heeft afgelegd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het S laatsblad zal worden 
geplaatst en wa11rvan afs~hrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den l6den September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
( Uitgeg. 7 Oct. 1927.) 

(Tabel zie b lz. 548. 1 

16 September 1927. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van den 18den 
December 1925 (St,aatsbl,ail n°. 475) tot in
s.telling van de Generale Commissie be
doeld in artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (St,aatsblad n°. 290) en tot vaststéllling 
van bepalingen betreffende die Commisie. 
s. 311. 

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

Waterstaat van 14 Juli 1927, n°. 300, afdeeling 
Waterstaat T. ; 

Gelet op artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 1925 
(Staatsblad n°. 290); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1927, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 12 September 1927, 
n°. 340 afdeeling Waterstaat T.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
Artikel 7 van Ons besluit van 18 December 

1925 (St,aatsbl,ad n°. 475) wordt gelezen als volgt: 
"De Generale Commissie kan geen besluiten 

nemen, indien niet ten minste acht leden aan-

35• 



I. 
Met goed gevolg afgelegd examen aan 

eene Universiteit. 

Een der candida.atsexamens, genoemd onder a, 
b of d van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een der candidaa.tsexamens, genoemd onder c 
en e van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een der ca.ndidaatsexa.mens, genoemd onder a, 
c end van art. 4, § 28, vat\ het Academisch Sta.tuut. 

Een der ca.ndidaatsexa.mens, genoemd onder b, e 
en / van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een _der candidaatsexamens, genoemd onder h. 
i en k van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een der candidaatsexamens, genoemd onder e, f 
en k van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een doctoraal examet\, waarbij scheikunde 
bijvak is. · 

. Een doctoraal examen, waarbij scheikunde 
hoofdvak is. 

Een der candidaatsexamens, genoemd onder e en / 
van art. 4, § 28, van het Academisch Statuut. 

Een der candidaatsexamens, genoemd onder g 
en h van art. 4, §' 28, van het Academisch Statuut. 

Een doctoraal examen, waarbij mechanica 
bijvak is. 

Een doctoraal examen, noodig ter verkrijging 
van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid. 

II. 
Vak waarvoor vrij
stelling wordt gegeven. 

Wiskunde. 

Wiskunde. 

Natuurkunde. 

Natuurkunde. 

Na.tuurkunde. 

Scheikunde. 

Scheikunde. 

Scheikunde. 

Delfstofkunde. 

Delfstofkunde en 
aardkunde. 
Theoretische mecha
nica. 

Administratief · recht. 

III. 
Examen aan de Tech1üsche Hoogeschool te Delft, 
waarbij de in kolom II genoemde vrijstelling 

wordt verleend. 

Bij alle propaedeutische en (als keuzevak) bij 
alle canclidaatsexamens. 

Bij alle propaedeutische examens. 

Bij alle propaedeutische en (als keuzevak) bij alle 
candidaatsexamens. 

Bij alle propaecleutische examens. 

Bij het propaedeutisch examen volgens artt. 9 en 14 
van het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad 227). 

Bij alle propaedeutische examens en bij het 
candida.atsexamen volgens art. 14 van het Ko
ninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 227). 
. Bij alle propaedeutische examens en bij het 
candidaatsexamen volgens art. 14 van het Konink
lijk besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 227) . 

Bij het candidaa.tsexamen volgens art . 13 van het 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 227). 

Bij het propaedeutisch examen volgens artt. 13 
en 14 van het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad 227). 

Bij het candidaatsexamen volgens art . 14 van het 
KoninkliJk besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 227). 

Bij het candidaatsexamen volgens artt. 8, 9, 10, 
11, 12, en 14 van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad 227). 

Bij het candidaatsexamen volgens artt. 8, 9, 10, 
11, 12, 13 en 14 van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad 227). 

Behoort bij Koninklijk Besh,it van 16 September 1927 (Staatsblad n°. 310). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten~chappan, WAsZINK. 
Ol 
,p. 
00 
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wezig zijn. Alle besluiten worden bij meerderheid 
van stemmen van de aanwezige leden genomen. 
Bij staking der stemmen beslist, indien mon- , 
deling gestemd wordt, de stem van den Voor
zitter, en, indien schriftelijk gestemd wordt, 
het lot." 

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

's-Gravenhage, den 16den September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. V EGTE. 
( Uitgeg. 27 Sept. 1927.) 

17 September 1927. BESLUIT, houdende be
schikking op de beroepen, ingesteld door : 
1°. den Raad der gemeente Peursum; 
2°. D. Kooijman J.Gzn. en 11 anderen, 
ouders, voogden of verzorgers van leer
lingen der openbare lagere school t e Peur< 
.mm ; en 3°. ·w. Vonk en 11 andèreu, ouders 
van thans nog niet leerplichtige kinderen, 
voor wie zij openbaar lager onderwijs 
binnen de gemeente Peursum verlangen, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, van 13 April 1926, B. 
n°, 849, (4de afdeeling), G. S. n°. 38, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den Raad der gemeente Peursum, van 
23 Maart 1926, waarbij o. a. besloten is tot 
opnieuw stichting van eene openbare lagere 
school binnen die gemeente, in het pand, 
dat op dat tijdstip als zoodanig werd ge
bruikt, plaatselijk gemerkt n°. 48. S. 312. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen ingesteid door 

1°. den Raad der gemeente Peiirsum; 2°. D. 
Kooijman J .Gzn. en 11 anderen, ouders, voogden 
of verzorgers van leerlingen der openbare lagere 
school te Peursum; en 3°. W. Vonk en 11 an
deren, ouders van thans nog niet leerplichtige 
kinderen, voor wie zij openbaar lager onderwijs 
binnen de gemeente Peursum verlangen, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
holland, van 13 April 1926, B. n°. 849, (4de 
afdecling}, G.S. n°. 38, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Peur8u,n, van 23 Maart 1926, waarbij 
o. a. besloten is tot opnieuw stichting van eene 
openbare lagere school binnen die gemeente, in 
het pand, dat op dat tijdstip als zoodanig werd 
gebruikt, plaatselijk gemerkt n°. 48; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21/27 Juli 1926, n°. 589, van 9/15 Maart 1927, 
n°. 589/45, en van 23/31 Mei 1927, n°. 589/85; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
14 September 1927, n°. 4635, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Peursum in zijne vergadering van 23 Maart 
1926 heeft besloten tot opnieuw stichting van 
eene openbare lagere school binnen zijne ge
meente in het pand, dat op dit tijdstip als zoo
danig werd gebruikt, plaatselijk gemerkt n°. 48; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland aan 
dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat de Raad der 
gemeente Peursum, althans in zijne meerder-

heid, van oordeel is dat, nu voor twintig leer
plichtige kinderen openbaar lager onderwijs in 
die gemeente verlangd wordt en ouders van in 
totaal achttien nog niet leerplichtige ki_D;deren 
eveneens hebben blijk gegeven met aer t1Ja voor 
hunne kinderen gelegenheid tot het ontvangen 
van zoodanig onderwijs in die gemeente te ver
langen, op grond van het bepaalde in artikel 19 
der Lager-onderwijswet 1920 in de gemeente 
Peursum eene openbare lagere school gevestigd 
behoort te zijn ; dat de vestiging der bedoelde 
school door de wet niet wordt vereischt ; dat 
toch, zooals der raadsmeerderheid uit het door 
Ons gehandhaafd besluit van Gedeputeerde 
Staten, dd. 24 Juni 1924, no 22/1, moet zijn 
gebleken, aan het vereischte, ~esteld in artikel 
19, lste lid, der Lager-onderwiJswet 1920, reeqs 
wordt voldaan door de door Onzen Commis
saris, optredende namens het gemeentebestuur 
van Peursum, met de gemeente Giessen-Nieuw
lcerlc, dd. 7/19 Januari 1926 gesloten en door 
Gedeputeerde Staten dd. 26 Januari 1926 goed
gekeurde gemeenschappelijke regeling inzake de 
toelating van kinderen, die te Peursum woon
achtig zijn, op de openbare lagere school te 
Giessen-Nieuwlcerlc; dat ook uit anderen hoofde 
de vestiging der school niet noodig is te achten ; 
dat namelijk, zooals uit het in hooger beroep 
gehandhaafd besluit van Gedeputeerde Staten, 
dd. 24 Juni 1924, valt af te leiden, op dat tijd
stip eene afzonderlijke openbare lagere school 
voor deze gemeente kon worden gemist en 
sindsdien de toestand geen wijziging heeft onder
gaan ; dat met name het aantal leerlingen vrijwel 
gelijk is gebleven, te weten twinti$ of even daar 
beneden en er geen teekenen zun, die er op 
wijzen, dat het leerlingental in de toekomst 
eenigermate zal stijgen ; dat de aan den beoog
den maatregel verbonden uitgaven, die vr~j 
belangrijk zouden zijn, uiteraard ook voor het 
Rijk doch bovenal voor de zeer kleine gemeente 
Peursum, welke het bestaand schoolgebouw, 
zoowel als den voorraad leermiddelen, vrijwel 
geheel zou moeten doen vernieuwen, onder deze 
omstandigheden niet verantwoord zijn te achten; 

dat van het besluit van Gedeputeerde taten 
bij Ons in beroep zijn gekomen: 1°. de Raad 
der gemeente Peursurn, aanvoerende, dat 
artikel 19, l ste lid, der Lager-onderwijswet 1920 
voorschrijft, dat in elke gemeente voldoend 
lager onderwijs moet worden gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn, terwijl het 2de iid 
van dit artikel bepaalt, dat daarvan geen af
wijking kan worden toegelaten, indien de ouders, 
voogden of verzorgers van twaalf of meer leer
plichtige kinderen blijk geven, dat zij openbaar 
onderwijs voor deze kinderen in de gemeente 
verlangen ; dat zulks in zijne gemeente het geval 
is, daar de ouders, voogden of verzorgers van 
nog een twintigtal leerplichtige kinderen ver
langen openbaar lager onderwijs voor hunne 
kinderen in de gemeente te ontvangen . terwijl 
de ouders van ongeveer een geljjk aantal nog 
niet leerplichtige kinderen eveneens hebben 
verzocht voor hunne kinderen in de toekomst 
openbaar onderwijs te verlangen in de gemeente; 
dat zijns inziens evenmin de overweging, dat 
de aan de stichting eener school verbonden uit
gaven, uiteraard ook voor het Rijk, doch boven
al voor deze gemeente in deze omstandigheden 
niet verantwoord zijn te achten, geen voldoende 
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overweging kan ,vezen, aan het R aadsbesluit 
de goedkeuring t e onthouden, daar dit voor het 
Rijk alleen beteekent de vergoeding der jaar
wedde voor een hoofd der school, terwijl de 
ui tgaven voor de gemeente, hoewel klein doch 
voldoende kapitaalkrachtig, geen enkel over
wegend bezwaa r opleveren; 2°. D . K ooijman en 
11 anderen, allen ingezet enen van de gemeente 
Peursum en ouders, voogden of verzorgers van 
leerlingen der openbare lagere school a ldaar ; en 
3°. W . Vonk en 11 anderen, allen ingezet enen 
van de gemeente Peursum en ouders van nog 
niet leerplichtige kinderen, voor wie zij openbaar 
lager onderwijs binnen de gemeent e verlangen, 
die op dezelfde gronden als door den R aad aan
gevoerd, h a ndhaving van h e t raadsbesluit met 
vernietiging ·van het besluit van Gedeputeerde 
Staten verzoeken ; 

Overwegende, dat krachtens besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, van 
24 Juni 1924, n°. 22/1, in beroep gehandhaafd 
bij Ons besluit van 2 November 1925 (Staats
blad n°. 436), de openbare lagere school in de 
gemeente Peursum is opgeheven met ingang 
van het tijdstip, waarop is tot st and gekomen 
eene regeling omtrent de toelating va n kinderen 
uit de gemeente Peursum op de openbare lagere 
school te Giessen-Nieuwlcerk, zijnde 1 Mei 1926 ; 

dat met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen, dat er geen voldoende aanleiding 
best aat tot her opening van deze opgeheven 
school; 

dat bovendien bij Ons besluit van 1 F ebruari 
1927. n°. 14, met toepassing van artikel 19, 
t weede lid, der Lager-onderwijswet 1920, voor 
het tijdvak van 1 Mei 1926 t ot en met 30 April 
l 931 voor de gemeent e Peursum afwijking is 
toegelaten van het e_erste lid van ar tikel 19 dier 
wet, onder voor behoud, dat, indien binnen dat 
tij dvak de best aande omstandigheden zich 
mochtert wijzigen, die afwijking niet langer 
wordt t oegelaten ; 

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

de ber oepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit , dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad ge
plaat st, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stat e, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den l 7den September 1927. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kun-sten en Weten
schapven, W ASZINK. 

(Uitgeg. 4 Oct. 1927. ) 
N°. 4635. 

LAGER ONDER WI JS 
ALGEMEEN. 

Beroepen tegen niet-goed 
keuring opnieuw sticht ing 
openbare lagere school te 

Peursum. 

's-Gravenhage, 14 Sept 1927. 

Aan de Koningin. 
Door den Voorzitter van de Afdeeling voor 

de Geschillen va n Bestuur van den R aad van 

State werd recht streeks in mijne handen gest eld 
het ad vies van de Afdeeling van dien R aad, van 
21/27 J uli 1926, no. 589, vergezeld van het 
ontwerp van een met redenen omkleed, door 
Uwe Majesteit t e nemen besluit, betreffende de 
beroepen, waarvan, krachtens machtiging van 
Uwe Majesteit van 16 J·uni 1926, n°. 8, de over
weging door mij bij die Afdeeling is aanhangig 
gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt a ls volgt: 
,,WIJ WILHELMI NA, E NZ. 
Beschikkende op de beroepen ingest eld d oor 

1°. den R aad der gemeente Peursurn; 2°. D. 
K ooijman J.Gzn. en 11 anderen, ouders, voog
den of verzorgers van leerlingen der openbare 
lager e sch o ol t e P eursu,n; en 3°. \V . Vonk en 
11 anderen, ouders van thans nog n iet leer
plicht ige kinderen , voor wie zij openbaar lager 
onderwij s binnen de gemeent e Peursum ver 
langen, t egen het besluit va n Gedeputeerde 
St aten van Zuidholland, va n 13 April 1926, 
B. no. 849, (4de afdeeling), G.S. n°. 38, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den R aad der gemeent e Peursum, van 23 Maart 
1926, waarbij o. a . besloten is tot opnieuw 
stichting van eene openbare lagere school binnen 
die gemeente, in het pand, dat op dat tijdstip 
als zoodanig werd gebruikt, plaatseljjk gemerkt 
n°. 48; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
Juli 1926, n° . 589 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, K unst en en \Vetenschappen , van 

Overwegende, dat de R aad der gemeent e 
Peursum in zijne vergadering van 23 Maart 
1926 heeft besloten t ot opnieuw stichting van 
eene openbare lagere school binnen zijne ge
meente in het pand, dat op dit t ijdstip als zoo
danig werd gebruikt, plaatselijk gemerkt 
n°. 48 ; 

dat Gedeput eerde St at en van Zuid-H olland 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat de R aad der 
gemeent e Pei,rsum althans in zijne m eerderheid 
van oordeel is dat, nu voor twintig leerplichtige 
kinderen openbaar lager onderwijs in die ge
meente verlangd wordt en ouders van in totaal 
achttien nog niet leerplichtige kinderen even
eens hebben blijk gegeven met der tijd voor 
hunne kinderen gelegenheid t ot het ontvangen 
van zoodanig onderwij s in die gemeente te 
verlangen, op grond va n het bepaalde in 
ar tikel 19 der Lager-onder wijswet 1920 in de 
gemeent e Peursum eene openbare lagere school 
gevest igd behoort t e zijn ; dat de vestiging der 
bedoelde school door de wet niet wordt ver
eischt ; dat t och, zooals der raadsmeerderheid 
uit het door Ons gehandhaafd besluit van 
Gedeputeerde Staten , dd . 24 J uni 1924, n°. 22/1, 
m oet zij n gebleken , aan het vereischte, ge_steld 
in a rtikel 19, l ste lid, der Lager-onderWJJswet 
1920, reeds wordt voldaan door de door Onzen 
Commissaris, optredende namens het gemeente
bestuur van Peursum, m et de gem eente Giessen
N ieuwlcerk. dd. 7/19 J anuari 1926 gesloten en 
door Gedeputeerde Staten dd. 26 J anuari 1926 
goedgekeurde gem eenschappelijke regeling in
zake de toelating van kinderen, die te Peursum 
woonachtig zijn, op de openbare lagere school 
t e Giessen-Nieuwkerk ; dat ook uit anderen 
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hoofde de vestiging der school niet noodig is 
te achten ; dat namelijk, zooals uit het in hooger 
beroep geha ndhaafd besluit van Gedeputeerde 
Staten, dd. 24 Juni 1924, valt af te leiden. op 
dat tijdstip eene afzonderlijke openbare lagere 
school voor deze gemeente kon worden gemist 
en sindsdien de toestand geen wijziging heeft 
ondergaan ; dat met name het aantal leerlingen 
vrij wel gelijk is gebleven, te weten twintig of 
even daar beneden en er geen teekenen zijn. die 
er op wijzen, dat het leerlingental in de toe
komst eenigermate zal stijgen ; dat de aan den 
beoogden maatregel verbonden uitoaven, die 
vrij belangrijk zouden zijn, uiteraard .ook voor 
het Rijk doch bovenal voor de .zeer kleine 
gemeente P eursum, welke het bestaand school
gebouw, zoowel als den voorraad leermiddelen, 
vrijwel geheel zou moeten doen vernieuwen, 
onder deze omstandigheden niet verantwoord 
zijn te achten; 

dat van het bes luit van Gedeputeerde Staten 
bij Ons in beroep zijn gekomen : 1 °. de Raad der 
gemeente P eursum, aanvoerende, dat artikel 19, 
lste lid, der Lager-onderwijswet 1920 voor
schrijft, dat in elke gemeente voldoend lager 
onderwijs moet worden gegeven in een genoeg
zaam aantal scholen, welke voor alle kinderen 
zonder onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn, terwij l het 2de lid van 
dit a rt ikel bepaalt, dat daarvan geen afwijking 
kan worden toegelaten, indien de ouders, voog
den of verzorgers van twaalf of meer leer 
plichtige kinderen blijk geven, dat zij openbaar 
onderwijs voor deze kinderen in de gemeente 
verlangen ; dat zulks in zijne gemeente het 
geval is daar de ouders, voogden of verzorgers 
van nog een twintigtal leerplichtige kinderen 
verlangen openbaar lager onderwijs voor hunne 
kinderen in de gemeente te ontvangen, terwijl 
de ouders van ongeveer een gelijk aantal nog 
niet leerplichtige kinderen eveneens hebben 
verzocht voor hunne kinderen in de toekomst. 
openbaar onderwijs te verlangen in de gemeente; 
dat zijns inziens evenmin de overweging, dat de 
aan de stichting cener school verbonden ui-t 
gaven, uiteraard ook voor het Rijk, doch boven
al voor deze gemeente in deze omstandigheden 
niet verantwoord zijn te achten, geen voldoende 
overweging ka n wezen, aan het Raadsbesluit 
de goedkeuring te onthouden, daar dit voor h,Jt 
Rijk alleen beteekent de vergoeding der j?,ar
wedde voor een hoofd der school, terw;jl de 
uitgaven voor de gemeente, hoewel kleia doch 
voldoende kapitaalkrachtig, geen enkel over
wegend bezwaar opleveren; 2°. D . Kcoijman en 
11 anderen, allen ingezetenen van de gemeente 
Peursum en ouders, voogden of verzorgers van 
leerlingen der openbare lagere school aldaar ; 
en 3°. 'YV. Vonk en 11 anderen, a llen ingezetenen 
van de gemeente P eursurn en ouders van nog 
niet leerplichtige kinderen, voor wie zij openbaar 
lager onderw;js binnen de gemeente verlangen, 
die op dezelfde gronden als door den Raad aan
gevoerd, handhaving · van het raadsbesluit met 
verni atiging van het besluit van Gedeputeerde 
Stat'<ln verzoeken ; 

Overwegende, dat krachtens besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vau 
24 Juni 1924, n°. 22/1, in beroep gehandhaafd 
bij Ons besluit van 2 November 1925 (Staatsblad 
n°. 436) , de openbare lagere school in de ge
meente Peursurn is opgeheven met ingang van 

het tijdstip, waarop is tot stand gekomen eene 
regeling omtrent de toelating van kinderen uit 
de gemeente P eursum op de openbare lagere 
school t e Giessen-Yieuwkerk, zijnde 1 Mei 1926; 

dat met Gedeputeerde Ste,ten moet worden 
aan6enomen, dat er geen voldoende aanleiding 
bedtaat tot heropening van deze opgeheven 
school; · 

dat daarvoor geen grond kan worden ont 
leend aan artikel 19 der Lager-onderwijswet 
HJ20, vermits na de totstandkoming van de 
hierboven bedoelde regeling met de gemeente 
Giesaen-Nieuwkerk aan den eisch gesteld in het 
eerste lid van het genoemde wetsartikel is 
voldaan; 

Gezien de Lager-onderwijswet ; 
Rebben goedgevonden en verstaan · 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwjjs, 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 de voorgedr>igen beslissing, nJ. de be
roepen ongegrond te verklaren, kan ik mij ver
eenigen, doch niet met de drie daaraan vooraf
gaande overwegingen, en met name niet met de 
laat st e. 

~litsdien ben ik, krachtens algemeene mach
tiging van Uwe Majesteit, van 29 Maart 1926, 
n°. 20, bij schrijven van 19 Februari 1927, 
n°. 1244/3, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
met de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den Raad van State ter zake van dit 
advies in nader overleg getreden. 

Mijn daarbij kenbaar gem>iakt bezwaar betrof, 
dat de bedoelde overwegingen zich geheel aan
sluiten bij de gronden, waarop het door mijn 
ambtsvoorganger uitgelokte, van het advies 
der Afdee!ing voor de GesJhillen van Bestuur 
afwijkende, besluit van Uwe Majesteit van 2 
November 1925 (Staatsblad n°. 436) steunt . 

De redenen, waarom ik mij met de daaruit 
blijkende opvatting van mijnen ambt,svoor
ganger niet kan vereenigen, heb ik uiteengezet 
in mijn tot Uwe Majesteit gericht, en aan de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur in 
afschrift overgelegd, rapport van 26 Januari 
1927, n°. 9473, afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen, hetwelk luidt als volgt : 

"Ten gevolge van Uwer Majesteits besluit 
van 2 November 1925 (Staatsblrid n°. 436) is de 
openbare lagere school te Peursum opgeheven, 
nu eenerzijds de Raad der gemeente Giesaen
N;euwkerk en anderzijds Uwer Majest eits Com
missaris in Zuidholland, ingevolge artikel 127 
der Gemeentewet optredende voor de gemeente 
Peursurn. eene regeling hebben gesloten, als 
bedoeld in artikel 19, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, welke met 1 Mei 1926 is in 
werking getreden. 

l\lijn ambtsvoorganger, op wiens voordracht 
bovengenoemd besluit door Uwe Majesteit is 
genomen, was van oordeel, blijkens zijn tot dat 
besluit geleid hebbend rapport, dat, indien 
twee gemeenteraden ten aanzien van eene open
bare lagere school eene der regelingen, bedoeld 
in het vierde lid van artikel 19 der Lager
onderwijswet 1920 sluiten, de gemeente, op 
welker gebied de school niet is gelegen, zal 
voldaan hebben aan de verplichting, haar in het 
eerste lid opgelegd, zoodat in dat geval het 
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t weede lid geene toepassing zal kunnen vinden, 
en dat dus aan de beoordeeling van Uwe Maje
steit zou zijn onttrokken de beantwoording van 
de vraag, of door die gemeenschappelijke over
eenkomBt de gemeente inderdaad art. 19, eerste 
lid, der wet voldoende heeft in acht genomen. 

Met deze opvatting kan ik mij niet vereenigen. 
In hare algemeenheid gaat zij m. i. te ver. 

Zeker zal het geval zich kunnen voordoen, 
dat eene gemeente, door eene overeenkomst, 
als bedoeld in artikel 19, vierde lid, der wet, 
met eene naburige gemeente aan te gaan, zoodat 
aldaar op de openbare lagere school de kinderen 
der eerste, voor wie openbaar onderwijs 
wordt verlangd, geplaatst worden, aan hare 
verplichting om voor voldoend openbaar lager 
onderwijs te zorgen, voldoet, maar dit laatste 
vloeit niet noodwendig in alle gevallen voort 
uit het sluiten eener zoodanige overeenkomst . 
Of er reden is om de afwijking van het eerste lid 
van artikel 19 toe te laten, behoort m. i. ook in 
die gevallen, waarin het vierde lid toepassing 
vond, tot de zelfstandige beoordeeling der 
Kroon, t e eer, daar de af,vijking slechts voor 
een t ermijn van vijf jaren kan worden t oe
gelaten, en dus na afloop daarvan door Uwe 
Majesteit kan worden overwogen, of zij al dan 
niet opnieuw voor vijf jaren behoort t e worden 
verleend. 

Het komt mij voor, dat nu de openbare lagere 
school t e P eursum is opgeheven, en de boven
genoemde overeenkomst met de gemeente 
Giessen-Nieuwkerk met 1 Mei 1926 in werking 
is getreden, t erwijl de afstand van de \voningen 
der kinderen, die deze school bezochten, tot 
de openbare lagere school t e Giessen-Nieuwkerk 
niet te groot is, de gemeente Peursum in dit 
geval door het sluiten der overeenkomst heeft 
voldaan aan de verplichting volgens artikel 19, 
eerste lid, der wet . 

Volgens mijne opvattin~ zou haar dan de 
vergunning van Uwe i\'Iaiestcit behooren t e 
worden verleend om voor vijf jaren, t e rekenen 
van 1 Mei 1926, van de bepaling van het eerste 

1 id van artikel 19 t e mogen afwijken. Ingevolge 
het tweede lid heb ik daarover het advies 
gevraagd van de Afdeeling voor het algemeen 
vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs van den Onderwijsraad. Blijkens dit 
advies van 6 November 1926, n°. 6845 A, hand
haaft de Afdeeling eenerzijds hare zienswijze, 
ontvouwd in haar advies van 3 Februari 1925, 
n°. 5589/2A, niettegenst aande mijn t oenmalige 
ambtsvoorganger in zijn mede hierbij in afschrift 
overgelegd schrijven van 19 J anuari 1925, 
n°. 12579, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
de redenen had vermeld, waarom hij meende die 
zienswijze niet t e mogen volgen ; en anderzijds 
is de Afdeeling van oordeel, dat op het st and
punt, thans door mij ingenomen, het verleenen 
van de vergunning door Uwe Majesteit in strijd 
zou zijn met den tweeden zin van het tweede lid 
van artikel 19 der wet . Wat het eerst e bezwaar 
betreft, veroorloof ik mij t e herinneren aan het 
verhandelde bij het vierde lid van artikel 192 
der Grondwet van 1917 (thans artikel 195), toen 
Minist er Cort van der Ltnden door wijziging van 
de oorspronkelijke redact ie en t oevoeging van 
een tweeden volzin aan dat vierde lid, zoodanig 
aan de bezwaren van de leden der Tweede 
Kamer, de Heeren van Raalte en Visser van 
IJzendoorn, tegemoet kwam, dat zij hunne 

amendementen introkken. Hierdoor werd aan 
den wet,gever overgelaten, in wiens handen het 
recht zal worden gelegd om van den in den 
eersten volzin gest elden regel af t e wijken. De 
Minister voegde daar nog aan toe: ,,de wetgever, 
die de uitzonderingen regelt, zal zich steeds 
rekenschap moeten geven van het feit, dat hij 
niet den regel maar de afwijking omschrijft . Hij 
zal derhalve alleen dan aan het karakter der 
bepaling recht doen wedervaren, indien' hij het 
middel kiest, dat het minst van den regel af
wijkt" . (Handelingen, blz. 674.) 

De wetgever nu beeft het toela ten van de 
afwijking van den in het eerste lid van artikel 19 
der Lager-onderwijswet 1920 gestelden regel 
t ot eene t evoegdheid van Uwe Maje~t eit ge
maakt, en wel in dier voege, dat de afwijking 
telkens voor een termijn van vijf jaren wordt 
toegelaten . Hieruit volgt, dat naleving van het 
vierde lid op zich zelf niet voldoende is om 
den in het eerste lid gestelden regel in acht te 
nemen ; dit is slechts het geval, wanneer Uwe 
Majesteit daarnevens ingevolge het tweede lid 
de afwijking van dien regel toelaat . 

Ten aanzien van het tweede bezwaar van de 
Afdeeling van den Onderwijsraad, merk ik het 
volgende op : Het tweede lid van artikel 19 der 
wet kwam niet voor in het artikel, zooals het 
oorspronkelijk werd voorgesteld, maar is daarin 
opgenomen door de aanneming van een amen
dement van den H eer Otto. Dezelfde plaatsen, 
waarnaar de Afdeeling van den Onderwijsraad 
verwijst (Handel-ingen, blz. 2137 en 2139), toonen 
aan. dat, wanneer eene gemeente met een na
burige gemeente eene der regelingen volgens het 
vierde lid treft, zich de omstandigheid kan voor
doen, ook al zouden de ouders van twaalf of 
meer leerpfichtige kinderen blijk geven, dat zij 
openbaar onderwijs voor deze kinderen in de 
gemeente verlangen, dat de gemeente aan hare 
verplicht ing volgens het eerste lid voldoet, 
zoodat in dit bepaalde geval er geen bezwaar 
bestaat, dat Uwe Majesteit met toepassing van 
het t weede lid de afwijking voor een termijn van 
vijf jaren t oelaat. Naar mijne meening verkeert 
de gemeente Peursum sedert de overeenkoms~ 
met de gemeente Giessen-Nieuwkerk op 1 Mei 
1926 in werking is getreden, in het hier omschre
ven geval, weshalve ik mij veroorloof Uwer 
Majesteit eerbiedig in overweging t e geven door 
bekrachtiging van het hierbij aange1>o<!-en 
ontwerp-besluit voor deze gemeente de afw1Jkmg 
toe te laten volgens artikel 19, tweede lid, der 
Lager-onderwij swet 1920, van het bepaa lde m 
het eerste lid van dat artikel." 

Dit rapport heeft geleid tot Uwer Ma.j0_1!t eits 
besluit van 1 Februari 1927, n°. 14, waarb1J met 
toepassing van artikel 19, tweede lid, der Lager: 
onderwijswet 1920 voor het tijdvak van 1 Mei 
1926 t ot en met 30 April 1931 voor de gemeente 
Peursum afwijking is toegelaten van het eerste 
lid van artikel 19 dier wet, onder voorbehoud, 
dat, indien binnen dat t ijdvak de best aan~e 
omst andigheden zich mochten wijzigen, die 
afwijking niet langer wordt toegelaten. 

Tevens berichtte ik aan de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, dat ik mij daarenteg~n, 
gelijk uit de totstandkoming van Uwer M_aie
steits besluit van 28 October 1926, n°. 71, bliJkt, 
heb kunnen vereenigen, met het advies en ont
werp-besluit van de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, met betrekking tot het beroep, 111 
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een analoog geval ingesteld door den Raad der 
gemeente Montfoort. Dit advies, hetwelk dag
teekent van 23 December 1925, n° . 1133, en dus 
evenals het onderhavige, is uitgebracht nà het 
verschijnen van het Koninklijk besluit van 
2 November 1925 (Staatsblad n°. 436), huldigt de 
m. i. juiste beschouwing, dat de beantwoording 
van de vraag, of er reden is om de afwijking van 
het eerste lid van artikel 19 der wet toe te laten, 
ook in die gevallen, waarin het vierde lid toe
passing mocht hebben gevonden, behoort tot 
de zelfstandige beoordeeling van de Kroon. Deze 
zienswijze is echter bij het thans voorliggend 
advies weder prijs gegeven. 

Nu met betrekking tot de gemeente Peursum 
zoowel het vierde lid als het tweede lid van 
artikel 19 der wet t oepassing hebben gevonden, 
zou ik het - zoo· schreef ik aan de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur - op prijs 
stellen, indien zij de drie overwegingen, en met 
name de laatste, voorafgaande aan de in het 
ontwerp-besluit voorgedragen beslissing, aldus 
zou willen wijzigen, dat wordt teruggekeerd tot 
de m. i. juistere beschouwing, die ten grondslag 
lag aan.de overweging, vervat in het Koninklijk 
besluit van 28 October 1926, n°. 71. 

Slechts teekende ik hierbij aan, dat niet ook 
het vjjfde, doch uitsluitend het vierde lid van 
artikel 195 der Grondwet op de in artikel 19 
der Lager-onderwijswet 1920 geregelde onder
werpen betrekking beeft. 

In baar nader advies, van 9/15 Maart 1927, 
n°. 589/45, gericht tot Uwe Majesteit, doch 
rechtstreeks in mijne banden gesteld, beant
woordt de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur de door mij gemaakte opmerkingen als 
volgt: 

,,De Minister is blijkens zijn voormeld schrij
ven en zijn daarbij in afschrift overgelegd 
rapport aan Uwe Majesteit van 26 Januari 1926, 
n°. 9473, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
van oordeel, dat de vraag of er rede11 is om af
wijking van het eerste lid van artikel ~9 der 
Lager-onderwijswet 1920 tot te laten, ook in 
gevallen, waarin het 4de lid van dit wetsartikel 
toepassing heeft gevonden, tot de zelfstandige 
beoordeeling van de Kroon behoort en dat het 
sluiten van eene regeling, als in het 4de lid van 
artikel 19 bedoeld, op zichzelf eene gemeente 
niet ontheft van de verplichting haar in het 
l st e lid van dit artikel opgelegd. 

Of deze opvatting van den Minister verdedig
baar is, meent de Afdeeling in het midden te 
moeten laten, nu bij Uwer Majesteits besluit 
van 2 November 1925 (Staatsblad n°. 436) het 
tegenovergestelde standpunt is ingenomen. Het 
wil der Afdeeling voorkomen, dat het niet in het 
belang der rechtszekerheid zoude zijn indien 
thans weder eene andere opvatting, als in het 
Koninklijk besluit gehuldigd, in Uwer Majesteits 
beslissing tot uiting kwam. De Minister wijst 
nu wel op Uwer Majesteit s besluit van 28 Oc
tober 1926, n°. 71, genomen in overeenstemming 
met het advies der Afdeeling van 23 December 
1925, n°. 1133, ten betooge, dat de Afdeeling 
het standpunt, ingenomen in het genoemde 
besluit van 2 November 1925 (Strwtsblad n°. 
436) zelve reeds zou hebben verlaten; de Af
deeling kan dit echter niet toegeven. Immers 
uit dit Koninklijk besluit volgt h. i. alleen, dat 
wanneer noch artikel 19, 2de lid, der Lager
onderwijswet 1920 is toegepast, noch eene ge
meenschappelijke regeling als in artikel 19, 

4de lid, is tot stand gekomen, aan den eisch , 
vervat in het eerste lid behoort te worden 
voldaan. 

Bij dit Koninklijk besluit is, naar het der 
Afdeeling wil voorkomen, geenszins beslist, wat 
zou moeten gebeuren, wanneer er in een concreet 
geval wel een gemeenschappelijke regeling, 
als in het 4de lid bedoeld, tot stand is gekomen, 
doch afwijking van het in het l ste lid bepaalde, 
niet bij besluit van Uwe Majesteit, met toe
passing van het 2de lid, zou zijn toegelaten. 

Wat nu betreft Uwer Majesteits besluit van 
1 Februari 1927, n° . 14, doordenMinisterindeze 
mede in afschrift overgelegd, de Afdeeling heeft 
overwegend bezwaar dit Koninklijk besluit bij 
haar advies alsnog in aanmerking te nemen. 
Deed zij dit wel, dan zou haar advies steunen 
op gegevens, welke bij de Afdeeling zijn inge
komen, nadat het onderzoek der zaak is ge
sloten en de Afdeeling aan Uwe Majesteit advies 
heeft uitgebracht. De wet op den Raad van State 
heeft waarborgen gesteld voor een onpartijdige 
vaststelling der feiten, die aanleiding geven 
voor geschillen van bestuur. Die waarborgen 
zijn vermeld in de artikelen 36, 37 en 38 der wet . 
Nadat het onderzoek van het geschil door de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur is 
gesloten, wordt haar advies aan Uwe Majesteit 
uitgebracht. Eene heropening van het onder
zoek na het uitbrengen van het advies kent de 
wet niet en het zou in strijd zijn met hare duide
lijke bedoeling, indien door een eenzijdig ingrij
pen der Regeering de feitelijke grondslag van 
de voorgedragen uitspraak zou worden ge
wijzigd. 

Op grond van een en ander meent de Afdeeling 
het haar aan Uwe Majesteit bij advies van 21 
Juli 1926, n°. 589, aangeboden ontwerp-besluit 
ongewijzigd te moeten handhaven en heeft zij 
mitsdien de eer Uwer Majesteit zeer eerbiedig 
in overweging te geven. hetzelve alsnog te 
bekrachtigen. '' 

Vermits ik door het aangevoerde niet van 
de onjuistheid van mijn standpunt was over
tuigd, ben ik, krachtens algemeene machtiging 
van Uwe Majesteit, van 29 Maart 1926, n°. 20, 
bij schrijven van 3 Mei 1927, n°. 2093, Afdeeling 
Lager Ondenvijs Algemeen, andermaal met de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur van 
den Raad van State ter zake van deze beide 
adviezen in overleg getreden. 

Ik merkte daarbij op, dat. ik in het algemeen 
er naar wensch te streven zoo min mogelijk 
contraire beslissingen uit te lokken en dus ook 
in casu meen niets onbeproefd te mogen laten 
om door overleg tot overeenstemming te gera
ken. In dit streven, dat - zoo schreef ik - ook 
de Afdeeling zal weten te waardeeren, moge zij 
de verklaring vinden, dat ik er andermaal bij 
haar op aandring het ontwerp-besluit te willen 
wijzigen, zooals ik aan het slot van mijn boven
genoemd schrijven van 19 Februari 1927, 
no. 1244/3, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
in overweging gaf. 

Door het volgende ten aanzien van het nader 
advies op te merken heb ik nogmaals eene 
poging gedaan de bezwaren van de Afdeeling 
te ontzenuwen : 

I. Blijkens dat advies wil het der Afdeeling 
vo~rkomen, dat het niet in het belang der rechts
zekerheid zou zijn, indien thans weder eene 
andere opvatting, als in het Koninklijk besluit 
van 2 November 1925 (Staatsblad n°. 436) ge-
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huldigd, in de door de Koningin te nemen be
slissing tot uiting kwam. 

In de eer te plaat s moge ik ten aanzien van 
deze bedenking opmerken, dat het juist mijn 
ambt voorganger was, die door dit contraire 
besluit uit te lokken, de recht szekerheid, welke 
in dit opzicht van 1 J anuari 1921 af had bestaan, 
onderbra k. 

_yvanne~r de Afdeeling alsnog overeenkomstig 
m1Jn schr·1Jven van 19 Februari 1927, n°. 1244/3, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, de des
betreffende overwegingen van het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit wilde wijzigen, 
zou zij juist de steeds gegolden hebbende recht -
zekerheid bevestigen. 

In d o t weed e plaats is het n iet juist, dat eerst 
door eene be lissing op de onderhavige beroepen 
in overeenstemming met hetgeen ik der Afdee
ling in mijn zooeven genoemd schrijven in 
overweging gaf, ,,thans weder eene andere 
opvatting tot uit ing" zou komen. Die "andere 
opvatting", t e weten : terugkeer tot de steed 
gegolden hebbende, is reeds op tweeërlei wijze 
aan den dag getreden. Vooreerst door het tot 
stand komen van het K oninklijk bes luit van 
l Februari 1927, n° . 14, waar bij voor de gemeen
te Peurs itm de afwijking is toegelat en van het 
eerste lid va n artikel 19 der Lager-onderwijswet 
1920, met het aan dat besluit voorafgegaan 
rapport aan de K oningin, van 26 ,Januari 1927, 
n°. 9473, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
waarin ik het advies van de Afdeelin~ voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolondenvij s van den Onderwijsraad, 
van 6 November 1926, n°. 6845 A, (van welke 
stukken ik aan Uwe Afdeeling afschriften over 
legde), had weêrgelegd, en voorts door mijne 
circulaire van 21 October 1926, no. 890811, af
deéling Lager Onderwijs Algemeen, gericht aan 
de Gedeputeerde Staten der provinci/in en aan 
de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van het 
lager onderwijs. Met deze circula ire herriep ik 
die van Minister Rutgers, van 4 Januari 1926, 
n°. 10072/1, afdeeling Lager Onderwij s Alge
meen, welke mijn ambtsvoorganger had gegrond 
op het reeds hierboven aangehaald door hem 
uitïelokte contraire K oninklijk be luit van 
2 Novernb r 1925 (Staar~f.lrid n ·. 4:16), en waar
mede de oorspronkelijke circulaire van Mini ter 
de Vis.ser, van 25 Mei 1921, n°. 6510/I, afdeeling 
Lager Onderw,js Algemeen, werd gewijzigd. 
Daarentegen heb ik, gelijk uit het slot van miJne 
circulaire blijk t, den "oorspronkelijken vorm" 
van de aanschrijving hersteld. Ni et slechts b lijkt 
hierui t, dat eene beslissing in zake de aanhangige 
beroepen, zooals door mij voorgestaan, geen 
novum zou zijn, doch zich zou aansluiten aan 
hetgeen door mij als mijne meening oo]-. tevoren 
is openbaar gemaak t , maar bovendien bl ijkt 
daaruit , da t door Minister Rutgers slechts eene 
incidenteele afwijking is veroorzaakt van hetgeen 
te dezer zake steeds als de juiste interpretatie 
heeft gegolden. " . 

De bovenaangehaalde circulaires luiden : 

., 0 • 6510 1• 

Afdeel ing : LAGER Orm ERWIJS AL0EMEE~. 
Betreffende : 

toepassing art. 19, tweede lid, 
Lager-onderwijswet 1920. 

's-Gravenha~e, 
25 Mei 19~1. 

Het is mij gebleken, dat verschil van ep -

vatting bestaat nopens de vraag, hoe a rt ikel 19, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 behoort 
te worden toegepast in de gevallen, waarin bij 
het in werking treden dezer wet geen openbare 
lagere school in de gemeente bestond, en in de 
gevallen, waarin opheffing van d eenige in eene 
gemeente bestaande openbare lagere school aan 
de orde is. 

Ter bevordering van eenheid van handelen 
komt het mij daarom wenschelijk voor, het 
volgende als mijne meerring ter kennis van Uw 
College te brengen, met verzoek daarvan a.an 
de besturen der gemeenten in Uwe p rovincie 
mededeeling te doen. 

Niet juist is m. i. de opvattin,;;, dat, wanneer 
bij het in '\Verking treden dor nieuwo wet in eene 
gemeente geen openbare lagere school bestond, 
de afwijking van den in het eerste lid van artikel 
19 gesté!den re~el geacht mag worden atil 
zwijgend voor viJf jaren te zijn toegela.ten . Het 
tweede lid van dit artikel eischt eene bepaalde 
beslissing van de Koningin, w«arbij tot toe
lating van de afwijking, op advies van den 
Onderwij sraad, be 1\oten wordt. 

Eene overgangsbepaling, waarbij eene ui t 
zondering wordt gemaakt voor de gemeenten, 
wa . r op 1 J anuari 1921 geen openbare school 
gevestigd w:i,s, komt in de wet niet voor. Ook de 
besturen van die gemeenten zullen dus - zoo 
zij bestendiging van den bestaanden toestand 
wenschen - een verzoek om boven bedoelde 
af,vij king tot de K oningin behooreo te richte,. 
Di t verzoek zal moeten worden gedaan ook in 
die gevallen, waarin de gemeente met eene of 
meer andere gemeenten eene geme€n chappelijke 
school in stand houdt, welke niet op haar grond
gebied ia gelegen. Spoedige inzending van deze 
verzoekschriften id wenschelijk. 

Indien de Raad cener gemeente besloten heeft 
tot opheffing eener openbare la5e~e school , 
behoort hij dat besluit overeenkomstig art ikel 23 
der wet aan de goe.:lkeuring va.n Gedeputeerde 
Staten te onderwerpen. In hoogste instan t ie 
wordt dan, hetzij door de goedkeuring van dat 
C.ollzge, hetzij door een<' beslissing in hooger 
beroep uitgemaakt, of de opheffing van de school 
inderdaad zal geschieden. Verkeerd is m. i. de 
meening, dat deze gedragslijn niet behoeft te 
worden gevolgd, incüen de opheffing de eenige 
in de gemeente bestaande openbare school 
betreft, maar dat dan volstaan kan worden 
met het uitlokken eener beslissing, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel l!l. Ook in dit geval 
behoort, om tot opheffing dezer school te ge
ra ken, een R aadsbesluit daartoe te worden 
genomen en de hoogere goedk()uring daarop te 
worden verkregPn. Maar ook wanneer aldus de 
definiti eve beslissing tot opheffing van de eenige 
school is tot stand gekomen, is de Raad niet 
ont heven vr.n de verplichting om aan de K o
ningin afwijking te verzoeken van den in het 
eerste lid van artikel 19 gestelden regel U:>t het 
instandhouden eener openbare school, wanneer 
hij die afwijking wenscht. Dit, nrzoek zal moeten 
worden gedaan, ook al heeft de gemeente nog 
gemeenschappelijk met eene of meer andere 
gemeenten eene s<'hool, welke niet op haar 
grondgebied is gelegen. 

De Minister van Ond.erwij-'I, K uns!en en 
Wetenschappen, 

(get.) J. TH. DE VLSSER." 
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"Vervolg op schrijven van 
25 Mei 1921, n°. 6510/1, 

Afd. L. 0. A. 
N°. 10072/1, Afd. L. 0. A. 

Betreffende : 
toapassing art. 19, tweede lid, 
d3r Lager-onderwijswet 1920. 

's-Gravenhage, 4 Januari 1926. 
Onder verwijzing naar mijn rapport aan de 

Koningin betreffende beroepen tegen opheffing 
van de openbare lagere school te Peursitm, 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 2 No
vember 1925 (Staatsblad n°. 436), deel ik U 
mede, dat de voorlaatste zinsnede van de vierde 
alinea en dE> laatste zinsnede van de vijfde alinea 
der circulaire van mijn ambtsvoorganger van 
25 Mei 1921, n°. 6510/1, Afdeeling L. 0. A., 
vervallen. 

De Mi11,ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

(get .) RuTGERS.' 

" Vervolg op schrijven van 
4 Januari 1926, n°. 10072/ 1, 

Afde"ling L. 0. A. 
N°. 8908 1, Afd. L . O. A. 

Betreffende : 
toepassing art. 19. tweede lid, 
der Lager-onderwijswet 1920. 

s-Gravenhage, 21 October 1926. 

Bij nevenvermelde circulaire heeft mijn 
ambtsvoorganger U medegedeeld, dat de voo'r
laatste zinsnede van de vierde alinea en de 
laatste zinsnede van de vjjfde alinea van de 
circulaire van den toenma!igen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
25 Mei 1921, n°. 6510/1, Afdeeling L. 0. A., 
vervielen. 

Mijn ambtsvoorganger motiveerde dit onder 
verwijzing naar zijn rapport aan de Koningin 

. betreffende beroepen tegen opheffing van de 
openbare lagere school te Peursum, behoorende 
bij het Koninklijk besluit van 2 November 1925 
(S!.aatsblad n°. 436). 

Deze beschouwingen steunden op het oordeel 
van mijn ambtsvoorganger, dat, indien twee 
gemeenteraden ten aanzien van eene openbare 
lagere school eene der regelingen, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 19 der Lager-onderwijswet 
1920 sluiten, de gemeente, op welker gebied de 
school niet is gelegen, zal voldaan hebben aan 
de verplichting, haar in het eerste lid opgelegd, 
zoodat in dat geval het tweede lid geene toe 
passing zal kunnen vinden. 

Hieruit volgt, volgens de zienswijze van 
mijnen• ambtsvoorganger, dat bij het bestaan 
van eene overeenkomst, als in het vierde lid 
bedoeld, de ouders, voogden of verzorgers van 
twaalf of meer leerplichtige kinderen aan de 
bepaling van het tweede lid gean grond kunnen 
ont.!eenen om zich tegen opheffing der eenige 
openbare lagere school in laatstbedoelde ge
meente te verzetten. 

Met deze opvatting kan ik mij niet vereeni
gen, daar het mij voorkomt, dat zij in hare , 
algemeenheid t e ver gaat. Zeker zal het geval 

zich kunnen voordoen, dat eene gemeante door 
eene overeenkomst, als bedoeld in artikel 19, 
vierde lid, der wet, met eene naburige gemeente 
aan te gaan. zoodat aldaar op de openbare lagere 
school de kinderen der eerste, voor wie openbaar 
onderwjjs wordt verlangd, geplaat~t worden, 
aan hare verplichting om voor voldoend open
baar onderwijs te zorgen, voldoet, maar dit 
laatste vloeit niet noodwendig in alle gevallen 
voort uit het sluiten eener zoodanige overeen
koms t. 1V[et nan...e zou de afstand van de 'Woon
plaats der kinderen naa.r de gemeenschappelijke 
openbare lagere school in de naburige gemeente 
te groot kunnen zijn om te kunnen beweren, dat 
de gemeente aan het voorschrift van artikel 19, 
eerste lid, der wet zou hebben voldaan. Men 
denke b.v. aan eene gemeente van groote 
oppervlakt,e, terwij l de kom, waar zich de laat
ste of eenige openbare lagere school bevindt, ver 
gelegen is van de naburige gemeente, met welke 
eene overeenkomst wordt gesloten ; dan kan 
die 'Jvereenkomst wel haar nut hebben voor de 
kinderen, die aan de grens der beide gemeenten 
wonen, maar niet, voor de kinderen, woonachtig 
in de kom, welke te ver afgelegen is van de 
gemeenschappelijke openbare lagere school op 
het gebied der aangrenzende gemeente. 

Volgens de opvatting van mijnen ambts
voorganger zou de eerstbP,doelde gemeente hare 
!R.atste of eenige openbare lagare school gerech
tigd zijn op te heffen alleen reeds als gevolg van 
het feit, dat er met eenE> naburige gemeente 
eene overeenkoms~ is getroffen, tenv\jl dan het 
tweede lid geene toerassing zou vinden, waar
door a.an het oordee der Kroon zou zijn ont 
trokken de beantwoording van de vraag:, of door 
die gemeenschappelijke overeenkomst de ge
meente artikel 19, eerste lid, der wet voldoende 
heeft in acht genomen. 

Mitsdien ben ik van oordeel, dat het schrap
pen van bovenvermelde alinea's uit de circu 
laire van 25 Mei 1921 , n° . 6510/1, Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, niet in overeen
stemming is met eene juiste naleving van artikel 
19 der Lager-onderwijswet, weshalve ik U hierbij 
mededeel, dat deze circulaire in haren oorspron
kelijken vorm door mij wordt hersteld. 

De ll1inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

(get . ) WAS ZINK." 

• Voortgaande schreef ik aan de Afdeeiing voor 
de Geschillen van Bestuur : 

,,IL Blijkens haar nader advies kan de Afdee
ling niet toegeven, dat zij bij haar advfos van 
23 December 1925, n°. 11:!3, hetwelk leidde tot 
het Koninklijk besluit vaa 28 October 1926, 
n°. 71, inzake het beroep. ingesteld door drn 
Raad der gemeente .JJiontfocrt, het standpunt, 
door Minister Rutgers ingenomen bij h,;t 
contraire Koninklijk besluit van 2 November 
1925 (Staatsblad n°. 436), zelve reeds zou hebben 
vnlaten ; gelijk ik in mijn bovengenoemd 
schrijven van 19 F fc' bruari 1927 betoogde. Uit 
dit Koninklijk besluit volgt, naar de Afdeeling 
meent, alleen, dat wanneer noch artikel 19, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 is 
toe11epast, nr,ch eene gemeenschappel~jke rerre
ling, als in artikel 19, vierde lid. is tot stand 
gekomen, aan den eisch, vervat in het eerste lid, 
behoort te worden voldaan ; t erwijl, naar het 
der Afd~eling wil voorkomen, bij dit Koninkl ijk 
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·besluit geenszins is beslist, wat zou moeten 
gebeuren, wanneer er in een concreet geval wel 
eene gerr.eenschappelijke regeli ng, als in het 
vierde lid bedoeld, tot stand is gekomen, doch 
afwijking van het in het eerste lid bepaalde, 
niet bij Koninklijk besluit, met toepassing van 
het tweede 1;d, zou zijn toegelaten. 

Daartegenover blijf ik van meening, dat de 
Afdeeling in haar advies van 23 December 1925, 
n°. 1133, het standpunt van mijnen ambts
voorgang:ir zelve reeds had prijsgegeven en wel 
op de volgendr, gronden : 

De overweging in het Koninklijk besluit, 
beschikkende op het beroep van den Raad van 
M ont/oO""t, luidde: 

"o;,.erwe!'"ende, da t de een:ige in eene gemeente 
bestaande openbare school slechts kan worden 
opgeheven in het geval, voorzien in artikel 195, 
vierde (en vijfd~) lid, der Grondwet, en in 
artikel 19 der Lager-onderwijswet 1920; dat 
nu n,et name Ons besluit, bedoeld in artikel 19, 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, ont
breekt, en geene gemeenschappelijke regeling 
is gemaakt, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, het, besluit van 
Ged~puteerde.Staten tot onthouding van goed
keurmg aan het Raadsbesluit tot opheffing der 
eenige in de gemeente Montfoort bestaande 
openbare lagere school, moet worden gehand
haafd." 

Tegenover de boven aangehaalde meening 
der Afdeeling met betrekking tot deze over
weging veroorloof ik mij het volgende op te 
merken : De tweede volzin van het vierde lid 
van artikel 195 der Grondwet (het v~jfde lid is 
ten onrechte aangehaald) luidt: ,,Volgens bij de 
wet t e st ellen regels kan afwijking van deze be
paling worden toegelatzn, mits tot het ontvangen 
van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt 
gegeven." Naar mijn oordeel volgt hieruit, dat 
steeds to0 lating van de afwijking moet hebben 
plaats gehad, wil de gemeente tot opheffi ng 
harer eenige openbare lagere school mogen 
overgaan; d. w. z. dat het tweede lid van artikel 

.19 der Lager-onderwij swet 1920 steeds t oepa 0 sing 
moet hebben gevonden. 

Wanneer de Afdeeling dit in haar advies 
inzake het beroep van den Raad van Mont foort 
als overweging opstelt, dan verdraagt zich daar
mede niet de zienswijze van Minister Rutgers 
en eyenmin die, welke is opgenomen in het 
onderhavige. ongewijzigd weder aangeboden 
ontwerp-besluit: ,, dat nà de totstandkoming 
van (eene gemeenschappelijke) regeling . . . . 
aan den eisch, gesteld in het eerste lid van het 
genoemde wetsartikel is voldaan", of, zooals 
Minister Rutgers het in zijn rapport, hetwelk 
Jeidde tot het Koninklijk besluit van 2 Novem
ber 1925 (Staatsblad n°. 436), ook nog uit
drukte: ,,zoodat in dat geval (nl. toepa~sing 
van het vierde lid) het tweede lid geene toepas
sing zal kunnen vinden". Merkt de Afdeeling 
thans op : ,,Bij dit Koninklijk besluit (in zake 
het beroep van den Raad van JJfontfoort) is . . .. 
geenszins beslist,, wat zou moeten gebeuren, 
wanneer er in een concreet geval wel eene 
gemeenschappelijke regeling, als in het vierde 
lid bedoeld, tot stand is gekomen, doch af~jking 
van het in het eerste lid bepaalde, niet bij 
besluit van Uwe Majesteit, met t oepassing van 
het tweede lid, zou zijn toegelaten", dan is deze 
opmerking in den gedachtengang van de Afdee-

lini::, die in dit opzicht gelijk is aan dien van 
miJnen ambtsvoorganger, m. i. minder logisch. 
Immers bij het bestaan van eene overeenkomst 
kàn, volgens die zienswijze, artikel 19, tweede 
lid, geene toepassing vinden, zoodat de Kro01~ 
zich in de aangelegenheid niet mengen kan. TenzJJ 
de opmerking beteekent, dat de Afdeeling, 
ondanks onge,vijzigde handhaving .. van . het 
ontwerp-besluit, toch overhelt tot m1Jne ziens
wijze en die van Minist er de Visser, dat de 
Kroon, óók bij het bestaan eener overeenkomst 
met eene naburige gemeente, een zelfstandig 
recht van beoordeeling heeft , of het eerste lid 
van artikel 19 genoegzaam is nageleefd door de 
gemeente, die hare eenige openbare lagere 
school wenscht op te heffen. 

I k blijf dan ook van meening, dat de Afdeeling 
inderdaad reed bij haar advies in zake het 
beroep van den Raad van Montfoort het st'.1-ncl
punt verliet , dat Minister Rutge~s innam ?iJ ~et 
door hem uitgelokte contrau e KonrnkliJk 
besluit van 2 November 1925 (Staatsblad 
no. 436). 

III. Als derde bezwaar oio gevolg te geven 
aan het blijkens mijn meergenoemd schrijven 
van 19 Februari 1927 door mij geopende over
leg, wijst de Afdeeling in haar nader advies er 
op, dat de wet op den Raad van State eene her
opening van het onderzoek na het uitbrengen 
van het advies niet kent, zoodat zij dus bij de 
voor te dragen besli~sing in beroep geen_e waarde 
mag hechten aan, en geene rekenmg mag 
houden met later opgekomen feiten, in casu het 
K oninklijk besluit van 1 Februari 1927, n°. 14, 
waarbij voor de gemeente Peursmn met toe
passin" van het tweede lid afwijking is toe
gelatei van het eerste lid van art ikel 19 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

De Afdeeling gebruikt hier hetzelfde argu
ment en dezelfde woorden, welke Minister de 
Visser reeds weêrlegde in zijn tot de Koningin 
gericht rapport, hetwelk leidde tot het Konink
lijk besluit van 23 Augustus 1924 (Staatsblad 
no. 426) inzake een beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Valburg. 

In zake de onderhavige beroepen, ingesteld 
door den Raad der gemeente Peurswm en an
deren kan ik volstaan tegen dit derde bezwaar 
van de Afdeeling hetzelfde aan te voere~. 

Dit bezwaar komt mij bovendien onbegr1Jpe
lijk voor, nu de Afdeeling blijkens haar _na~er 
advies zich op het st andpunt stelt, dat ziJ zich 
steeds neêrlegt bij eene contraire beslissing en 
zulks ook aanbeveelt "omdat het niet in het 
belan" der rechtszekerheid is, indien thans 
weder

0 
eene andere opvatting t ot uiting kwam''. 

aar mijn gevoelen brengt dit st andpunt 
mede, dat de Afdeeling er dan ook geene be
denking tegen kan hebben ook bij de onder
havige beroepen zich te voegen naar ~e _op
vatting, die tot uiting kwam in de beslissrng, 
genomen bij het Koninklijk besluit van 23 
Augustus 1924 (Staatsblad n°. 426)." 

De gema.akte opmerkingen beantwoordt de 
Afdeeling voor de Geschillen --:an Bestull:1" rn 
haar laatstelijk aan Uwe Ma3esteit gericht, 
doch rechtstreeks in mijne handen gesteld 
advies van 23/31 Mei 1927, n°. 589/85, als volgt.: 

,,Gezette overweging van het doo! den Mi
nister in zijn bovenvermeld schr1Jve!1 aan
gevoerde heeft de Afdeeling niet overtwgd van 
de onjuistheid van haar in haar advies aan Uwe 
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i\[aje.~teit, van 9/15 Maart 1927, neergelegde 
zienswijze. 

De 11-t:i nister voert allereerst aan, dat de door 
hem verdedigde opvatting niet zou zijn een 
novum in de jurisprudentie, doch dat bij de 
aanvaarding van die opvatting in het onder 
havige geval, na eene incidenteele af,vijking 
door het door Minister Rutgers gecontrasig
neerde Koninklijk besluit van 2 November 1925 
(St,a,atsblad n°. 436), de te voren steeds gegolden 
hebbende interpretatie van artikel 19 der Lager
onderwijswet 1920 weder in eere zou worden 
hersteld. 

De Afdeel ing merh hiertegenover op, dat 
zij in haar bovenaangehaald advies het t egen
deel niet heeft beweerd. Zij heeft met den door 
den l\{inister aangehaalden passus van haar 
advies slechts bedoeld te wijzen op het gevaar, 
hetwelk voor de rechtszekerheid voortvloeit 
uit telken van elkaar afwijkende K oninklijke 
beslissingen. De Minister wijst er nu wel op, dat 
zijne opvatting na het K oninklijk besluit van 
2 November 1925 (Staatsblad n°. 436) reeds op 
tweeërlei wijze zou zijn aan den dag getreden, te 
weten in de eerst e plaats door het t ot stand 
komen van het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1927, n°. 14, waarbij voor de gemeente P eursum 
de afwij king van het ee.1ste lid van artikel 19 der 
L&ger-onderwijswe_t 1920 is toegelaten en in de 
tweede plaats door de circulaire van Zijne 
Excellentie van 21 October 1926, n°. 8908/1, 
Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, gericht 
aan Gedeputeerde St aten der provinciën en de 
hoofdinspecteurs en inspecteurs van het lager 
ünderwijs, waarbij de circulaire van 's Ministers 
ambtsvoorganger van 4 Januari 1926, n°. 
10072/1, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
werd herroepen. 

De Afdeeling geeft toe, dat bij beide gelegen
heden de opvatting des Ministers tot uiting is 
gekomen. Zij is eehter van oordeel, dat, daar 
noch het aangehaalde Koninklijk besluit, noch 
' & Ministers circulaire als eene uitspraak in 
hoogste instantie in geschillen van bestuur is 
un t e merken, bij de beslissing van zoodanige 
geschillen de Kroon, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
gehoord, niet geacht kan worden, daardoor 
gebonden te zijn. 

Wat voorts het betoog van den Minister aan
gaat, dat ook in Uwer Majesteits besluit van 
28 October 1926, n°. 71, genomen overeen
komstig 's Raads advies van 23 December 1925, 
n°. 1133, de door den Minister gehuldigde leer 
11,l reeds zou zijn uitgedrukt, de Afdeeling blijft 
in deze met den Minister van meening ver
schillen. 

Naar 's Ministers meening zou de zienswijze 
v11,n de Afdeeling zich niet verdragen met de 
door haar zelf geformuleerde in het laatst
genoemde Koninklijk besluit voorkomende over
weging, waarin verwezen wordt na.ar artikel 
195, 4de lid, der Grondwet, van welk lid de 
tweede zin luidt : Volgens biJ de wet te stellen 
regels kan afwij king van deze bepaling worden 
toegelaten, mits tot het ontvangen van zooda.nig 
onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 

Hiertegenover meent de Afdeeling er op te 
moeten wijzen, dat de aanhaling van art ikel 195, 
4de lid, der Grondwet h . i . geenszins met hare 
opvatting in strijd is. Immers uit de omstandig
heid, dat ar t ikel 19, 2de lid, der Lager-onder-

wijswet 1920 spreekt van afwijking, welke "Wij 
kunnen toe/,aten", volgt niet, dat in het geval 
van artikel 19, 4de lid, steeds eene uitdrukkelijke 
toel.ating bij Koninklijk beskit zou moeten 
plaats vinden, terwijl artikel 19ó, 4de lid, tweede 
zin, der Grondwet zoodanige uitdrukkelijke 
toelating bij Koninklijk besluit, naar de mee
ning van de Afdeeling, ook volstrekt niet cischt. 

De Minister is voorts van gevoelen, dat de 
opmerking der Afdeeling : .,Bij dit K oninklij k 
besluit (in zake het beroep van den Raad van 
Montfoort) is . .. . geenszins bes list, wat zou 
moeten gebeuren, wanneer er in een concreet 
geval wel eene gemeenschappelijke regeling, als 
in het vierde lid bedoeld, tot st and is gekomen, 
doch afwijking van het in het eerste lid be
paalde niet bij besluit van Uwe Majesteit, met 
toepassing van het tweede lid, zou zijn toege
laten", minder logisch zou zijn, omdat bij het 
bestaan van eene overeenkomst artikel Hl, 
2de lid, geen toepassing kan vinden, zoodat de 
Kroon zich in de aangelegenheid niet mengen 
kan. H et betoog des l\finisters zou ongetwijfeld 
juist zijn, indien de Afdeeling, zij het indirect , 
hare eigene meening had willen te kennen geven. 
Maar de opmerking der Afdeeling had alleen 
de strekking om <J.an t e toonen, dat in het besluit 
van Montfoort over de beteekenis van het 4de lid 
van artikel 19 niet s hoegenaamd was beslist en 
derhalve van eene afwijking van het contrair 
besluit geen sprake was. 

H et derde punt, in 's Ministers schrijven be
handeld, betreft het bezwaar van de Afdeeling 
om rekening t e houden met Uwer Majesteits 
besluit van 1 Februari 1927, n°. 14, waarbij 
voor de gemeente Peursum met t oepassing van 
het tweede lid van artikel 19 der Lager-onder
wijswet 1920 afwijking van het bepaalde bij het 
eerste lid van dit artikel is toegelat en . De argu 
menten, door de Afdeeling tot staving van dit 
bezwaar aangevoerd, zijn door den Minister niet 
weerlegd. Zijne Excellentie volstaat met te ver
wijzen naar het rapport van den toenmaligen 
Minister de Visser, dat leidde t ot het K oninklijk 
besluit van 23 Augustus 1924 (S taatsblad n°.4-26) 
inzake het beroep, ingesteld door den Raad der 
gemeente Valburg, in welk geval de Afdeeling 
om gelijke reden bezwaar gemaakt heeft om 
rekening te houden met na het uit brengen van 
haar advies te harer kennis gebrachte gegevens. 
Dat de toen door de Afdeeling gebezigde argu
menten door den toenmaligen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen reeds 
zouden zijn weerlegd, zooals het in het schrijven 
van den Minister heet , kan de Afdeeling niet 
toegeven. l=ers in het bedoelde rapport van 
Minister de Visser aan Uwe Majesteit wordt 
in het geheel niets aangevoerd, wat de onge
grondheid van het bezwaar der Afdeeling met 
zich zou brengen en wordt volstaan met de 
mededeeling, dat de Afdeeling om de in haar 
nader advies aangegeven redenen gemeend heeft 
van de bedoelde nadere gegevens geen gebruik 
te mogen maken . 

Aan den Minister komt het bezwaar der Afdee
ling onbegrijpelijk voor, daar zij zich bij haar 
nader advies op het standpunt zou hebben 
gesteld, dat zij zich steeds neerlegt bij eene con
traire beslissing en zulks ook aanbeveelt "omdat 
het niet in het belang der rechtszekerheid is, 
indien thans weer eene andere opvatting tot 
uiting kwam". 
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De kracht van dit betoog ontgaat de Afdee
Iing, daar hier geen sprake is van eene contraire 
beslissing, doch alleen van de vraag, of het 
volgens de wet op den R aad van State der 
Afdeeling geoorloofd is nà het uitbrengen van 
haar advies het onderzoek te heropenen en 
alsdan rekemng te houden met bescheiden, 
waardoor de feitelijke grondslag van de voor
gedragen beslissing zou worden gewijzigd. 

De Afdeeling is van meening, dat alléén zij 
over de wijze van procedeeren voor en door 
haar college te oordeelen heeft, hetgeen door 
Minister de Visser in zijn bovenaangehaald 
rapport aan Uwe Majest eit niet wordt betwist. 
Deze Mimst er heeft in dit rapport dan ook 
geenszins betoogd, dat de Afdeeling ten on
rechte de daarbedoelde nadere gegevens ter zijde 
zou hebben gest eld . Hij heeft , gelijk gezegd, 
volstaan met de mededeeling, aan Uwe Maje
steit, dat de Afdeeling op de door haar aange
voerde gronden gemeend heeft van die gegevens 
geen gebruik te mogen maken. Dat deze Minister 
gemeend heeft bij de aan Uwe Majesteit voor
gedragen contraire beslissing zijnerzijds van 
die gegevens wèl gebruik te mogen maken, is 
eene zaak, welke buiten de Afdeeling omgaat, 
doch voor haar in geen geval aanleiding _kan 
zijn om harerz.ijds d,i,tgene t e doen, wat zij met 
eene goede procesorde in strijd acht. 

De Afdeeling, 's Ministers streven om zoo 
min mogelijk contraire beslissingen uit te lokken 
waardeerende, kan evenwel op de bovenstaande 
gronden geen vrijheid vinden tot wijziging van 
het door haar aan Uwe Majesteit in deze aan
geboden ontwerp-besluit, hetwelk te bekrachti
gen zij Uwer Majesteit zeer eerbiedig nogmaals 
in overweg ing geeft." 

Het wil mij voorkomen, dat hetgeen de Af
deeling tegen de door mij gemaakte opmerkingen 
thans aanvoert, niet klemmend is, zoodat ik 
mijn standpunt op de volgende gronden meen 
te moeten handhaven. 

De Afdeeling merkt t hans op, dat zij in haar 
vorig advies het tegendeel niet heeft beweerd 
van het door mij aangevoerde, nl. dat de door 
mij verdedigde opva.tting met is een novum, 
doch, na eene incidenteele afwijking door het 
door :Minister Rutgers gecontrasigneerde besluit 
van Uwe Majesteit van 2 November 1925 
(Staatsblad n°. 436), een terugkeer tot de te 
voren st eeds gegolden hebbende uitlegging van 
artikel 19 der Lager-onderwijswet, welke her
stelde uitlegging èn in mijne circulaire van 21 
October 1926, n°. 8908/.[, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen, èn in Uwer Majesteits besluit 
van 1 Februari 1927, n°. 14, tot uiting was 
gekomen. Maar dan was er, naar mijne meening, 
toch alle reden om te treden in het door mij 
geopende overleg om niet de op deze inciden
t eele afwijking van mijnen ambtsvoorganger 
steunende jurisprndent ie voort te zetten, Al 
geef ik toe, dat in het algemeen telkens van 
elkander afwijkende K oninklijke beslissingen 
niet in het belang der rechtszekerheid zijn, in het 
onderhavige geval wordt deze laatste slechts 
gediend door de incidenteele opvatting voor de 
steeds gegolden hebbende prijs te geven. 

Voorts blijft de Afdeeling met mij van mee
ning verschillen ten aanzien van mijn betoog, 
dat reeds in Uwer Maj esteits besluit van 28 Oc
tober 1926, n°. 71, genomen overeenkomstig 
haar advies van 23 December 1925, n° . 1133, 

in zake het beroep, ingesteld door den R aad der 
gemeente Montfoort, het standpunt, ingenomen 
in het bovenaangehaalde contraire besluit, door 
de Afdeeling zelve zou zijn verlaten, en de door 
mij gehuldigde leer mitsdien reeds zou zijn uit
gedrnkt. 

Ik blijf bij mijne meening, dat wanneer men 
de leer van het contraire besluit en van het 
onderhavige, ook thans weder ongewijzigd aan
geboden ontwerp-besluit huldigt, volgens welke, 
na de totstandkoming van eene gemeenschap
pebjke regeling, aan den eisch, gesteld in het 
eerste lid v.an artikel 19 der Lager-onderwijswet 
1920 is voldaan, de aanhaling van artikel 19~, 
vierde lid, der Grondwet, gelijk in de overweging 
van het besluit inzake het beroep van den Raad 
der gemeente Montfoort geschiedde, irrelevant 
is. Maar niet slechts deze bepaling der Grond
wet, ook artikel 19 der Lager-onderwijswet 1920, 
werd in die overweging aangehaald, en daaraa n 
werd toegevoegd, dat "met name Ons besluit, 
bedoeld in artikel 19, tweede lid, der Lager
onderwij swet 1920 ontbreekt, en geene gemeen
schappelijke regeling is gemaakt, als bedoeld 
in artikel 19, vierde lid, der Lager-onderwijswet 
1920". 

Thans betoogt de Afdeeling wel, dat uit de 
omstandigheid, dat artikel 19, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 spreekt van afwijking, 
welke "Wij kunnen toelaten" , niet volgt, dat in 
het geval van artikel 19, vierde lid, steeds eene 
uitdrukkelijke toelating bij Koninklijk besluit 
zou moeten plaats vinden, terwijl artikel 195, 
vierde l id, tweede zin, der Grondwet zoodanige 
uitdrukkelijke toelating bij Koninklijk besluit, 
naar hare meening, ook volstrekt niet eischt. 
Maar hiertegenover wijs ik op de in mij n hier
voren opgenomen rapport aan Uwe Majesteit 
van 26 Januari 1927, n°. 9473, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, vermelde reden, waarom 
Minister Cort van der Linden dezen tweeden 
volzin aan het vierde lid van artikel 192, (thans 
artikel 195) der Grondwet toevoegde, nl. opdat 
daardoor aan den wet,gever zou worden over
gelaten, in wiens handen het recht zal worden 
gelegd om van den ia den eersten volzin ge
stelden regel af t e wijken, terwijl de wetgever 
alleen dan aan het karakter der bepaling recht 
zal doen wedervaren, indien hij het middel kiest, 
dat het minst van den regel af,vijkt . In het licht 
dezer wordingsgeschiedenis treedt m. i. duidel ijk 
aan den dag, dat de Grondwettelijke bepaling 
niet door eene stilzwijgende, maar inderdaad 
slechts door eene uitdruklcelijke toelating van de 
afwijking van den regel kan worden nageleefd. 

Aldus heeft de wetgever dan ook dit voor
schrift opgevat, door deze bevoegdheid in het 
tweede lid van artikel 19 der Lager-onderwijswet 
1920 aan Uwe Majesteit toe te kennen; en dat 
hier, in tegenstelling met de meening der Afdee
ling uitsluitend aan eene uitdrukkelijke toelating 
bij Komnklijk besluit is gedacht, blijkt ook 
overigens uit het feit, dat de afwijking "telkens 
voor een t ermijn van vijf jaar" kan worden 
toegelaten. Het is duidelijk, dat afwijking voor 
een bepaald tijdvak nooit anders dan bij eene 
uitdrukkelijke toelating kan geschieden. 

Wanneer dan ook in de beslissing op het 
beroep van den Raad van :Montfoort wordt 
overwogen "dat met name Ons besluit, bedoeld 
in artikel 19, tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920 ontbreekt", dan past deze overweging niet 
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in de leer van het meermalen aangehàalde, door 
Minister Rutgers gecontrasigneerde, contraire 
besluit en van het onderhavige, door de Afdee
ling aangeboden, ontwerp-beslui t, dat in het 
geval van eene gemeenschappelijke regeling 
volgens het vierde lid van artikel 19, ook zonder 
toepassing van het tweede lid, aan den e1sch, 
gesteld in het eerste lid is voldaan. 

Ten aanzien van mijn betoog, dat de op
merking der Afdeeling in haar vorig advies van 
9/15 Maart 1927, n°. 589/45 : ,,Bij dit Koninklijk 
besluit (inzake het beroep van den Raad van 
111ontjoort) is . . . geenszins beslist , wat zou 
moeten gebeuren, wanneer er in een concreet 
geval wel eene gemeenschappelijke regeling, 
als in het vierde lid bedoeld, tot stand is ge
komen, doch afwijking van het in het eerste 
lid bepaalde, niet bij besluit van Uwe Majest eit, 
met toepassing van het tweede lid, zou zijn 
toegelaten", in den gedachtengang der A fdeeling, 
die in dit opzicht gelijk is aan dien van mijnen 
ambtsvoorganger, minder logisch zou zijn, 
omdat bij het bestaan van eene overeenkomst, 
volgens die zienswijze, artikel 19, tweede lid, 
geene toepassing kàn vinden, zoodat de Kroon 
dch in de aangelegenheid niet mengen kan, 
merkt de Afdeeling thans op, dat dit betoog 
,,ongetwjjfeld juist" zou zijn, indien de Afdee
ling, zij het indirect, hare eigene meening had 
willen te kennen ~even. 

Het ontgaat miJ, waarom de Afdeeling dit 
niet heeft gedaan, en wiens meening zij daar
mede dan wèl tot uiting heeft gebracht, daar, 
gelijk ik aangaf de ~edachtengang der Afdee
Jing in dit opzicht gelijk is aan dien van Minister 
Rutgers, die het contraire besluit, dat de Afdee
ling ook tha ns nog juist acht, contrasigneerde. 

Thans schrijft de Afdeeling, dat hare op
merking "alleen de strekking had om aan te 
toonen, dat in het besluit van Montfoort over 
de bet eekenis van het vierde lid van artikel 19 
niets hoegenaamd was beslist en derhalve van 
eene afwijking van het contrair besluit geen 
sprake was". 

Dat dit laatste wel degelijk het geval was, 
meen ik te hebben aangetoond bij mijne hieraan 
voorafgaande beschouwing, waar ik er op wees, 
dat in de overweging in eerstbedoeld beroeps
besluit het ontbreken van Uwer Majesteits 
besluit volgens artikel 19, tweede lid, een ele
ment der beslissing uitmaakte ; maar voor het, 
overige is hetgeen de Afdeeling thans schrijft 
m. i. niet ter zake dienende, daar niet de hetee
kenis van het vierde, doch van het tweede Jid 
van artikel 19 in het geding was. 

Met betrekking tot het in het derde punt van 
mijn schrijven van 3 Mei 1927, n°. 2093, afdee
ling Lager Onderwijs Algemeen, besproken be
zwaar van de Afdeeling om rekening t e houden 
met Uwer Majesteits besluit van l Februari 
1927, n°. 14, waarbij met t oepassing van artikel 
19, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 
voor de gemeente Peursum afwijking is toege
laten van hot eerst e lid van dat artikel, wijst dfél 
Afdeelin~ er op, dat, toen ik daart egen hetzelfde 
aanvoerde als Minister de Visser deed bij een 
soortgelijk geval in zijn rapport , hetwelk leidde 
tot Uwer Majesteits besluit van 23 Augustus 
1024 (Staatsblad n°. 426) in zake een beroep, 
ingesteld door den Raad der gemeente Valburg, 
en ik daarbij opmerkte, dat die Minister het
zelfde argument en dezelfde woorden, die de 

Afdeeling ook in het onderhavige geval bezigde, 
toen reeds had weêrlegd, dat hierbij van weêi·
legging harer bezwaren geen sprake is. 

Inderdaad schreef mijn toenmalige ambts
voorganger, dat hij " meende niet t e moeten 
treden in de uitlegging, die genoemde Afdeeling 
aan de artikelen 36, 37 en 38 van de wet op den 
Raad van State heeft gegeven", maar hij voegde 
daaraa n toe, dat "naar zijn oordeel artikel 40 
dier wet niet in den weg st aat aan eene afwij
kende beslissing van Uwe Majest eit, die mede 
gegrond is op feitelijke gegevens, welke na de 
vaststelling van het advies zijn komen vast te 
staan". 

Dit laatste heeft de Afdeeling noch in haar 
vorig, noch in het huidig advies betwist. en al 
geef ik met mijnen toenmaligen ambtsvoor
ganger aan de Afdeeling toe, dat allél-n zij over 
de wijze van procedeeren voor en door haar 
college t e oordeelen heeft, nu de Afdeeling 
tevens opmerkt, .,dat deze Minister gemeend 
heeft bij de aan Uwe Majesteit voorgedragen 
contraire bflslissing zijnerzijds van die (latere) 
gegevens wél gebruik te mogen ma.ken, is eene 
zaak, welke buiten de Afdeeling omga.at", 
vloeit hieruit m. i. voort, dat ook de Afdeeling 
tegen zoodanige handelwijze uit een oogpunt 
van artikel 40 van de wet op den Raad van State 
geene bedenking heeft, al kan dit, met betrek.
king tot de t oepassing van de artikelen 36, 37 en 
38 dier wet "voor haar in geen geval aanleiding 
zijn om harerzijds datgene te doen, wat zij met 
eene goede procesorde in strijd acht" . 

In mijn brief van 3 Mei 1927 heb ik het be
zwaar van de Afdeeling om zich t e voegen naar 
de opvatting, die tot uiting kwam in de be
slissing genomen bjj Uwer Majesteit .. besluit 
van 23 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 426), on
begrijpelijk genoemd, omdat de Afdeeling 
blijkens haar advies van 9/15 Maart 1927 zich 
op het standpunt stelt, dat zij zich steeds 
neêrlegt bij eene contraire beslissing en zulks 
ook aanbeveelt "omdat het niet in het belang 
der rechtszekerheid is, indien thans weder eene 
andere opvatting t ot uiting kwam". 

Thans blijkt, dat deze stelregel. ondanks eene 
door de Afdeeling niet betwiste toepassing van 
artikel 40 van de wet op den Raad van State, 
uitzondering lijdt, wanneer, naar haar oordeel, 
de wijze van procedeeren voor en door dit 
college het volgen van die gedragslijn zou be
letten. Of er voor het maken van deze uit
zondering reden best aat , laat ik in het midden, 
maar ik mag de opmerking van de Afdeeling 
niet onweêrsproken lat en , als zou bij Uwer 
Majesteits besluit van 23 Augustus 1924 (Staats 
biad n°. 426) .,geen sprake zijn van eene contraire 
beslissing". Niet slechts is dit in allen deele het 
geval, ma.ar de Afdee1ing gebruikt eeni~e regels 
verder zelve die uitdrukking, waar ziJ er van 
gewaagt, dat Minister de Visser "gemeend heeft 
bij de aan Uwe Majesteit voorgedragen contraire 
beslissing zijnerzijds van die gegevens wèi 
gebruik te mogen maken" . 

Vermits ik dus om de hiervoren aangevoerde 
redenen de laatste overweging, voorafgaande 
aan de in het ontwerp-besluit van den Raad 
van Stat e, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. voorgedragen beslissing niet kan 
onderschrijven, ben ik van oordeel, dat deze 
overweging behoort te worden vervangen door 
die, welke is opgenomen in het ontwerp-besluit, 
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hetwelk ik mij veroorloof Uwer Majesteit ter 
bekrachtiging hierbij eerbiedig aan te bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
K u11,.sten en Wetenschappen, 

WASZINK. 

17 September 1927. BESLUIT tot opheffing 
van het kantoor GToesbeek als kantoor 
van expeditie en van laatste visitatie voor 
den spoorweg van Nijmegen naar de 
Duitsche grens in de richting van Kranen• 
burg te Groesbeelc en tot herziening van de 
attributen van het kantoor Nijmegen. 
S. 31:l. 

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

Financiën van 13 September 1927, n°. 77, 
Invoerrechten ; 

Gezien de artikelen 37, 63, 66 en 75 der Alge. 
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), artikel 97 der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62), artikel 35 der wet van 
20 Juni 1870 (Staatsblad n°. 127) en artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 November 1923 (Staatsbl.ad 
n°. 519); 

. Gelet op de Koninklijke besluiten van 20 
April 1863 (Staatsblad n°. 23), 15 September 
1870 (Staatsblad n°. 161) en 23 Maart 1882 
(Staatsblad no. 48) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel: 
Met ingang van een door Onzen Minister van 

Financiën te bepalen dag wordt : 
I. met vervallenverklaring van het Konink• 

lijk besluit van 23 Maart 1882 (Staatsblad n°. 48) 
de aanwijzing van het kantoor GToesbeek als 
kantoor van expeditie en van laatste visitatie 
bij in- !'.Il uitvoer langs den spoorweg, loopende 
van N'l(}megen langs GToesbeek naar de Duitsche 
grens in de richting van Kranenburg ingetrok• 
ken; 

IL het kantoor Nijmegen opengesteld : 
a. voor de inklaring van goederen, die langs 

den onder I genoemden spoorweg worden in• 
gevoerd, overeenkomstig het voormeld gewij
zigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 ; 

b. voor den uitvoer langs denzelfden spoor• 
weg van alle goederen (met inbegrip van ge• 
distilleerd en wijn), ook met afschrijving of 
t eruggaaf van den accijns ; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 
Onze Mïnister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. . 

's-Gravenhage, den l 7den September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 29 Sept. 1927.) 

23 September 1927. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den Raad der gemeente 
Blaricum, d.d. 30 Augustus 1927, waarbij 
aan R. Strijbis, aldaar, een bouwvergunning 
is verleend. S. 314. 

Geschorst tot 1 April 1928. 

23 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Zaandam d.d. 28 Juni 1927, tot vaststelling 
van een huurverordening voor die gemeente. 

. 315. 
WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
21 Juli 1927, n°. 104 A, Afdeeling Volksgezond
heid, van 23 Juli 1927, lste Afdeeling C., n°. 
935, en van 28 Juli 1927, n°. 5864, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Zaandam dd. 28 Juni 1927 tot vast• 
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, 
met name in verband met de bepalingen van 
die wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcommissie• 
wet en hare opvolgende wijzigingen gegeven 
regeling geacht moet worden te zijn, dat ten 
aanzien van het onderwerp dier regeling na 
het vervallen der wet eenigerlei regeling, ook 
van een ander overheidsgezag, niet verder 
behoort t e gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd m·et artikel 150 der 
Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien. dat onder de tegen • 
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het aan
bod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nieuwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel is, waardoor in een 
werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het 
peil, dat door de t egenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de strek• 
king kan hebben een toekomstig tekort van 
die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huur• 
commissiewet waren aangevuld met de Huur• 
opzeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volks
huisvesting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der ver• 
ordening derhalve niet alleen in strijd met de 
wet, maar ook in strijd met het algemeen belang 
zijn; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 September 1927, n°. 30; 
Gezien het nader advies van Onze voornoemde 

Ministers van 13 September 1927, n°. 162 A 
Afdeeling Volksgezondheid; van 16 September 
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1927, l e Afdeeling C, n°. 935 en van 19 Sep
t ember 1927, n°. 7314, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur· 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoeld besluit van den Raad der ge

meente Zaanda1n dd. 28 Juni 1927 te vernietigen 
wegens strijd met de wet en met het algemeen 
belang. 

Onze ::\'1.inist,er van Arbeid, H andel en Nijver
heid i belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblacl za l worden geplaa tst 
e n ,vaarvan afschrift zal ,vorden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten eptember 1927. 
WILHELMINA. 

De Jlinister mn Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKEH DE BRUÏNE. 
De Jlinisler van J ustitie, J. DoNNER. 

De Jl inister van Binnenlandsche Zak·en en 
Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 7 Get. 1927. ) 

23 September 1927. BESLUIT t ot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
A rnhem, d.d. 5 Juli 1927, t ot vaststelling 
van een huurverordening voor die gemeente. 
s. 316. 

WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
21 Juli 1927, n°. 109 A, Afdeeling Volksgezond
heid, van 23 J"uli 1927, l st e Afdeeling C., n°. 
936, en .an 28 Juli 1927, n°. 5863, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Arnhem, d.d. 5 Juli 1927, tot vast
stelling van een huurverordening voor die ge
meente; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, met 
name in verband met de bepalingen van die 

· wet, waarbij, ook wat bet reft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 

. gemaakt, de strekking der bij de Huurcommis
siewet en hare opvolgende wijzigin~en gegeven 
regeling- geacht moet worden te zijn, dat ten 
aanzien van het onderwerp dier regeling na 
het vervallen der wet eeniged ei regeling, ook 
van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort te gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen 
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het 
aanbod overtreft , vermeerdering van het aan
bod door den bouw van nieuwe woningen 
mogelijl{ is en het eenige middel is, waardoor in 
een werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven 
het peil. dat door de tegenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen t e 
komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 

19:!'i 

strekking kan hebben een toekomst ig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging tengevolge 
kan hebben, zooals de ervaring geleerd heeft, 
vóórdat de maatregelen van de Huurcommissie
wet waren aangevuld met de Huuropzeggings
wet : 

dát de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot 
samenwoning zijn t oevlucht zou moet en nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen der 
verordening de belangen van de volkshuisves
ting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der veror
dening derhalve niet alleen in strijd met de 
wet , maar ook in strijd met het algemeen 
belang zijn ; 

Gelet op a rtikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 September 1927, n°. 31 ; 
Gezien het nader advies van Onze voor

noemde Ministers van 13 September 1927, 
n°. 162 A, Afdeeling Volksgezondheid ; va n 
16 September 1927, l • Afdeeling C, n°. 935 
en van 19 September 1927, n°. 7314, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoeld besluit van den Raad der 

gemeente A rnhem, d.d. 5 Juli 1927, t e ver
nietigen wegens strijd met de wet en 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 geplaat st 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate. 

's -Gravenhage, den 23sten September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van J ustitie, J. D0NNER. 
De Mini ter van Binnenlandsche Zaken• 

en Landbouw, 
J. B. K.A "· 

(Uitgeg. 7 Get. 1927.) 

23 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den R aad der gemeente 
Rotter<iam, d.d. 17 Juni j.1., tot vaststelling 
van een huurverorclening voor die ge
meente. S. 317. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
20 Juli 1927, n°. 97 A, Afdeeling Volksgezond
heid, van 23 Juli 1927, lste Afdeeling C., n° . 
938, en van 28 Juli 1927, n°. 5861, Afdeeling 
Binnenlandsch Be$tuur : 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Rotter<iam, d.d. 17 Juni j .1. , tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente ; 

Overwegende, dat op grond van den •inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, 
met name in verband met de bepalingen van 
die wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 
gemaakt, de st rekking der bij de Huurcom 
missiewet en hare op volgende wijzigingen ge-
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geven regeling geacht moet worden te zijn , 
dat ten aanzien van het onderwerp dier regeling 
na het vervallen der wet eenigerlei regeling, 
ook van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort t e gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in, hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd met a rtikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het 
aanbod overtreft, vermeerdering van het aan
bod door den bouw van nieuwe woningen 
mogelijk is en het eenige middel is, waardoor in 
een werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stiJging van . de huren boven 
het peil, dat door de t egenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen : 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
t e komen, wel de vraag naar die wonin~en kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod aaarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 
strekking kan hebben een toekomstig t ekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging t en 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft , vóórdat de maatregelen van de Huur; 
commissiewet waren aangevuld met de Huur
opzeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn t oevlucht zou m oeten nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volkshuis
vesting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der veror
dening derhalve niet alleen in strijd met de 
wet, maar ook in strijd met het algemeen 
belang zijn ; 

Gelet op art ikel 153 der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord, advies van 

6 September 1927, n°. 29 ; 
Gezien het nader advies van Onze voor

noemde Ministers van 13 September 1927, 
no. 162 A, Afdeeling Volksgezondheid ; van 
16 September 1927, 1° Afdeeling 0, n°. 935 
en van 19 September 1927, n°. 7314, Afdeeliug 
Binnenlandsch Bestuur ; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld besluit van den R aad der 

gemeente Rotterilam, d.d. 17 Juni j .1., te ver
nietigen wegens strijd met de wet en met het 
algemeen belang. . 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ijver
heid is belast-met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 23sten September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

• De Minister van: Justitie, J. DONNER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uit,geg. 7 Oct. 1927.) 

23 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den R aad der gemeente 
Haarlem, d.d. 18 Juli 1927, tot vaststelling 
van een huurverordening voor die ge
meente. S. 318. 

WIJ WILHELMINA, E!<Z. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, H andel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binneniandsche Zaken en Landbouw van 
5 Augustus 1927, n°. 131 A. , Afdeeling Volks
gezondheid, van 8 Augustus 1927, lste afdeeling 
O., n°. 869, en van 13 Augustus 1927, n°. 6282, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; . 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Haarlem, d.d. 18 Juli 192ï, tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente; 

Overwegende, dat op grond van dei1 inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, met 
name in verband met de bepa lingen va n die 
wet. waarbti, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk i 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcommis
siewet en hare opvolgende wijzigingen gegeven 
regeling geacht moet worden t e zijn, dat t en 
aanzien van het onderwerp dier regeling na 
het vervallen der wet eenigerlei regeling, ook 
van een ander Overheidsgezag, niet verder be
hoort t e gelden ; 

Overwegende, dat a lzoo de verordenir>g 
treedt in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, 
en de verordening dus is in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het 
aanbod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nienwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel is, waardoor in een 
werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het 
peil , dat door de tegenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en du~ slechts de strek
king kan hebben een toekomstig t ekort van 
die woningen t e bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging t en 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft , vóórdat de maatregelen van de Huur
commissiewet waren aangevuld met de Huur
opzeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moet en nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volkshuis
vesting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der verorde-
ning derhalve niet alleen in strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het algemeen belang zijn ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord, advies van 

6 September 1927, n° . 36; 
Gezien het nader advies van Onze voornoemde 

Ministers van 13 September 1927. n°. 162 A, 
Afdeeling Volksgezondheid ; van 16 September 
1927, 1° Afdeeling 0 , n°. 935 en van 19 Sep-
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t ember 1927, n°. 7314, Afdeeling Rinnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bov·mbedoeld besluit van den Raa d der 

gemeente Haarlem, d.d. 18 Juli J.I., te vernieti
gen wegens str ijd met de wet en met het a lp-e-
meen belang. -

Onze Minister van Arbeid, Handel en N\jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaat st 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1927 . 
WILHELMINA. 

De .Minister vcin Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. -R. L0TEMAKER DE BRUÏNE. 
De j)fiJnister van J ustitie, J. Do NER. 
De j)f inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J . . B. KAN. 

( Uitgeg. 7 Oct. 1927.) 

23 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het be luit van den Raad der gemeente 
Leiden, d.d. 11 Juli J 927, n°. 9, tot vast
stelling van een hnurvcrordening voor die 
gemeente. S. 319. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlanclsche Zaken en Landbouw van 
21 Juli 1927, n°. 108 A., Afdeeling Volksgezond
heid, van 25 Juli 1927, l ste Afdeeling C., n°. 
952, en van 29 Juli 1927, n°. 5902, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Leiden, d .d . 11 Juli 1927, n°. 9, tot 
vaststelling van een huurverordening voor die 
gemeente; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, met 
name in verband met de bepalingen van die 
wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogel.jjk is 
gemaa kt, de strekking der bij de Huurcommis
siewet en hare opvolgende wijzigingen gegeven 
regeling geacht moet worden te zijn, dat ten 
aanzien van het onderwerp dier regeling na 
het vervallen der wet eenigrrlei regeling, ook 
van een ander Overheidsgezag, niet verder be
hoort te gelden ; 

Overwegende, dat a.lzoo de verordening 
treedt in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, 
en de verordening dus is in strijd met artikel 
150 der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de t egen
woordige omstandigheden, voor zoover de vraag 
naar eenige soort van woningen het aanbod 
overtreft, vermeerdering van het aanbod door 
den bouw van nieuwe wouingen mogelijk is en 
het eenige middel is, waardoor in een werkelijke 
behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het 
peil, dat door de t egenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod. daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 

strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huurcom
missiewet waren aangevuld met de Huurop
zeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen ; 

Overwegende. dat derha lve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volkshuis
vesting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der verorde
ning derhalve niet alleen in strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het a lgemeen belang 
zijn; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 6 

September 1927, n°. 32 ; 
Gezien het nader advies van Onze voornoemde 

Ministers van 13 September 1927, n°. 162 A, 
Afdeeling Volksgezondheid: van 16 September 
1927, l e Afdeeling r, n°. 935 en van 19 Sep
tember 1927, n°. 7314, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld besluit van den R aad der 

gemeent e Leiden, d.d. 11 Juli 1927, n°. 9, t e 
vernietigen wegens strijd met de wet en met 
het a lgemeen belang. 

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 aan 
den Raad Yan State. 

's-Gravenhage, den 23sten eptember 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van J ustitie, J. D0NNER. 
De Minister van Binnenlandsche Zalcen 

en Landbouw, 
J. B. K AN. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1927. ) 

. 23 September 1927. BE LUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeent,e 
Groningen, d . .d. 18 Juli j.l. , tot vaststelling 
van een huurverordening voordiegemeente. 
s. 320. 

WIJ WILHELNIL.~A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 Augustus 1927, n°. 139 A, , Afdeeling Volks
gezondheid, van 12 Augustus 1927, l st e afdee
ling C., n°. 959, en van 19 Augustus 1927, 
n°. 6424, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Groningen, d .d. 18 Juli j .1., tot vast
stelling van een huurverordening voor die ge
meente; 

Overwegende, dat op gr ond van den-- inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, met 
name in verband met de bepalingen van die 
wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcom 
missiewet en hare opvolgende wijzigingen ge-
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geven regeling geacht moet worden te zijn, dat 
ten aanzien van het onderwerp dier regeling 
na. het vervallen der wet eenigerlci regeling, 
ook van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort te gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet : 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het 
aanbod overtreft, vermeerdering van het aan
bod door den bouw van nieuwe woningen 
mogelijk is en het eenige middel is, waardoor in 
een werkelijke behoefte ka.n worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven 
het peil. dat door de t egenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een . b perking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 
strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belec::mering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging t en 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de }Iuurcom
missiewet waren aangevuld met de Huurop
zeggingswet · 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen : 

Overwegende, dat derha lve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volkshuis
vesting niet bevorderen , ma.ar schaden ; 

Overwegende, dat de bepa.lin~en der veror
dening derhalve niet alleen in strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het algemeen belang 
zijn; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 6 

September 1927, n°. 37; 
Gezien het nader advies van Onze voornoemde 

:\finisters van 13 September 1927, n°. 162 A, 
Afdeeling Volksgezondheid; van 16 September 
1927, l e Afdeeling C, n°. 935 en van 19 Sep
tember 1927, n°. 7314, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

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

meente Groningen. d.d. 18 Juli j.l., te ver
nietigen wegens strijd met de wet en met het al
gemeen belang. 

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

'e-Gravenhage, den 23sten September 1927. 
WILHEL1\1INA. 

De Jlinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEl\iAKER DE BRUÏNE. 

De Minister i:an .Justitie, J. DONNER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAK. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1927. ) 

1 

23 Septe,nber 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Am.sterda,n d.d. 16 Juru 1927 tot vast tel
ling van een huurverordening voor die 
gemeente. S. 321 . 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie 
en van Binnenla ndsche Zaken en Landbouw 
van 21 Juli 1927, n°. 107 A, Afdeeling Volks
gezondheid, van 23 Juli 1927, Afdeeling 1 C. , 
n°. 937, en van 28 Juli 1927, n°. 5862, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur: 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Arnsterda,n d.d. 16 Juni 1927 tot 
vaststelling van een huurverordening voor CÜ ~ 
gemeente; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de !!eschiedenis der Huurcommissiewet, met 
name in verband met de bepalingen van die 
wet, waarbij, ook wat betreft de afsch3:!fin~, 
differentiatie naar de gemeenten mogeliJk 1s 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcommis
siewet en hare opvolgende wijzigingen gegeven 
regeling geacht moet worden te zijn, dat ten 
aanzien van het onderwerp dier regeling na het 
vervallen der wet eenigerlei regeling, ook van 
een ander Overheidsgezag, niet verder behoort 
te gelden; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus in in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag na.ar eenige soort van woningen het aan
bod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nieuwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel i , waardoor in een 
werkelijke behoefte ka n worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven 
het peil dat door de t egenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, ma.ar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 
strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten ge
volge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huur
commissiewet waren aangevuld met de Huur
opzeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere wo
ning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen der 
verordening de belangen van de volkshuisves
t ing niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der verorde
ning derhalve niet alleen i.µ strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het algemeen belang 
zijn; 

Gelet op art ikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 eptember 1927, n°. 28; 
Gezien het nader advies van Onze voornoem

de Ministers vàn 13 September 1927, n°. 162 A, 
Afdeeling Volksgezondheid; van 16 epternber 
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1927. l e Afdeeling C, n°. 935 en van 19 Sep
tember 1927, n°. 7314, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevon.den en verstaan : 
bovenbedoeld besluit van den Raad der 

gemeente Amsterdam d.d. 16 Juni 1927 te 
vernietigen wegens strijd met de wet en 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 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September HJ27 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbei{i,, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van J ustitie, J. DoNNJm. 
De 1,f in. van B innenlandsche Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
( Uitgeg. 7 Oct. 1926.) 

23 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der ge
meente Eindhoven d.d. 12 Juli j .l. tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente. S. 322. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
5 Augustus 1927, n°. 132 A, Afdeeling Volks
gezondheid, van 8 Augustus 1927, lste Afdee
ling C., n°. 868, en van 13 Augustus 1927, 
n°. 6281, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente Eindhoven d.d. 12 Juli j.1. tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente; 

Ovei·wegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, 
met name in verband met de bepalingen van 
die wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcom
missiewet en hare opvolgende wijzigingen ge
geven regeling geacht moet worden te zijn, 
dat t en aanzien van het onderwerp dier rege
ling na het vervallen der wet eenigerlei regeling 
ook van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort te gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het 
aanbod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nieuwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel is, waardoor in een 
werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het 
peil, dat door de tegenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar die woningen 
kan doen · toenemen, maar niet het aanbod 
daarvan kan doen vermeerderen, en dus slechts 

de strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten ge
volge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huur
comlnissiewet waren aangevuld met de Huur
opzeggingswet ; 

dat de verdreven huurder een duurdere 
. woning zou moeten betrekken of ,vel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen der 
verordening de belangen van de volkshuisves
ting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der verorde
ning derhalve niet alleen in strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het algemeen belang 
zijn; 

Gelet op artikel 15:3 der Gemeentewet·; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 September 1927, n°. 35; · 
Gezien 11et nader advies van Onze voornoem

de Ministers van 13 September 1927, n°. 162 A, 
Afdeeling Volksgezondheid; van 16 September 
1927, l e Afdeeling C, n°. 935 en van 19 Sep
tember 1927, n°. 7314, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld besluit van den Raad der , 

gemeente Eindhoven d.d . . 12 Juli j.I. te ver
nietigen wegens strijd met de wet 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 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLO'l'EMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
D-a ~Minister van Binne11l. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. . 
( Uit.geg. 7 Oct. 1927 .)" 

23 September 1927. BESLUIT tot verlenging 
van den terlnijn, waarvoor besluiten onder
scheidenlijk van den Raad der gemeente 
'l'ilburg d.d. 18 Juli 1927, en van den Raad 
der gemeente Hengelo (0 .) d .d. 25 Juli 
1927 zijn geschorst. S. 323. 

Verlengd tot 1 Dec. 1927. 

23 September 1927. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen van den Wal van Go
rinchem. S. 324. 

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

Oorlog van 26 Juli 1927, ve Afd. n°. 86; 
Gelet op art. 3 der wet van 21 December 1853 

(Staatsblad n°. 128) ; 
Gelet op de Koninklijke besluiten van 25 

Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), 24. Augustus 
1897 (Staatsblad n°. 197), 25 October 1899 
(Staatsblad n°. 222), 19 Februari 1903 (Staats
blad n°. 77), 25 November 1919 (Staatsblad 
n°. 773) en 28 Mei 1926 (Staatsblad n°. 15G); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1927, n°. 19); 



LIJST. 

Vestingwerken of gedeelten van vesting
werken, behoorende tot : 1 

Gemeente of 
gemeenten, 

waarin het ves
tirlgwerk en de 

verboden kringen 
liggen. 

de eerste 
klasse. 

de tweede 
klasse. 

de derde 
klasse. 1 geene klasse. 1 

Gorinchem, Vuren 
en Dalem-, 

Woudrichem-, 
De Werken en 

Sleeuwijk. 

De wal van 
Gorinchem. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Septembe~ 1927 (Staatsblad n°. 324.) 

Het haven
werk van 
Gorinchem. 

Mij 

Perceelen, binnen een verboden kring gelegen, 
doch ten aanzien van welke de Wet geheel of 

gedeeltelijk niet van toepassing is . 

De perceelen, kadastrnal Gemeente Gorin
chem, Sectie B. nos. 1640 en 1641, a lsmede 
de perceelen of gedeelten van perceelen, ge
legen benoorden en bewesten een aaneenschake
ling van l\jnen, als volgt : de noordelijke oever
lijn bij middelharen ebstand van de rivier de 
Merwede t en westen van de Voorhaven van het 
Jlferweclekanaal, de westelijke oeverlijn van 
die haven bij evenbedoelden waterstand tot 
aan het sn.ijpunt met de - onder een azimuth 
van 274° uit het noordelijk uiteinde van de 
vuurlijn der rechterflank van bastion V go
trokken - rechte lijn, die lijn zelve en het 
oostelijk verlengde daarvan tot aan het snij
punt met de "rens van den militairen lands
grond aan de lrnelzijde van bastion V, van af 
dit snijpunt in algemeenen zin in oost elijke 
richting langs die grens tot het snijpunt met 
een lijn, getrokken langs de noordz ijde van 
de keersluis bij de Waterpoort, verder laatst
genoemde lijn tot het snijpunt met de gren · 
van den militairen landsgrond aan de oostzijde 
dier sluis, verder in algemeenen zin in ooste
lijke-, daarna in noordelijke richting en zoo 
vervolgens steeds de grens van den militairen 
lanrlsgrond 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 Korenbrug
sluis, vandaar een liJn, getI"Okken langs de 
noordzijde van die sluis tot het punt, waar 
deze de grens van den - noordwestelijk daar
van gelegen - militairen landsgrond ont
moet, van dit punt in algemeenen zin in wes
telijke-, later in noordelijke richting en zoo 
vervolgens steeds lan~s die grens tot het punt, 
waar deze den westelijken boord van de rivier 
de Linge wederom ontmoet, en ten slotte van 
dit punt in noordelijke richting langs dien 
boord. 

bekend, De llf ,inister van Oorlog, L H IBOOY . 

..., 

Ç t 
:J: 

°' 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 17 September 1927, Geheim, 
Litt . V 70 ; 

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

haald besluit, voor zoover betreft den Wal van 
Gorinchem wordt vervangen door de bij dit 
besluit behoorende lijst . 

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

Onze )1inister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gmvenhage, den 23sten September 1927. 
WILHELMINA.' 

De Minister van Oorlog, LAl\lB00Y. 
(Uitgeg. 6 Oct. 1927.) 

(Zie voor de hjst blz. 566.) 

24 September 1927. BESLUIT, bépalende ' de 
bekendmaking in het Staaüblad van de 
overeenkomsten tot regeling van den 
te!ephoondienst tusschen : 

1°. Nederland en B elgië van 10/26 Fe
bruari 1927 ; 

2°. Nederland en Denemarken over 
Duitschland van 10/17 /24 Februari 1927 ; 

3°. Nederland en Duitschland van 26 
October/3 November 1926 ; 

4°. Nederland en Frankrijk over B elgië 
van 5/14 April/2 Mei 1927 ; 
· 5°. Nederlarul en Groot-Britannië van 
11 Maart 1927; 

6°. Nederland en f.Atxemburg over België 
van 28 Februari/7 /18 Maart 1927 ; 

7°. Nederland en Oostenrijk over Duitsch
land van 17 December 1926/12/22 Januari 
1927; 

8°. Nederland en Tsjechoslowakije over 
Duit,schland van 18 December 1926/11 /22 
Februari 1927 ; 

9°. Nederland · en Zwitserland over 
Duitscluand van 1/11/19 Februari 1927 ; 

10°. Dititschland en Engeland over 
Nederland van 18 September /18/30 Octo
ber 1926. S. 325. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de overeenkomsten tot regeling van 

den telephoond.ienst tusschen : 
1°. Nederland en België van 10/28 Februari 

1927, st rekkende ter vervanging van de over
eenkomsten van 11 April 1805 (Staatsblad 1895, 
n°. 81) en van 17 Juni 1897 (Staatsblad 1897, 
no. 170); 

2°. Nederland en Denemarken over Duitsch
/,and van 10/17 /24 Februari 1927 ; 

3°. Nederland en Duitsch/,and van 26 October/ 
3 November 1926; 

4°. Nederland en Frankrijk over België van 
5/14 April/2 Mei 1927, strekkende ter vervan
ging van het verdrag van 15 September 1911 
(Staatsbkul 1913, n°. 46) ; 

5°. Nederland en Groot-Britannië van 11 Maart 
1927, strekkende ter vervanging van de over
eenkomst van 23 Januari 1923 (Staatsblad 1923, 

no. 126), gewijzigd bij notawisseling van 25 
Februari 1924 (Staatsblad 1924, n°. 171) ; 

6°. Nederland en Luxemburg over België van 
28 Februari /7/18 Maart 1927, strekkende ter 
vervanging van het verdrag van 12 December 
1924 (Staatsblad 1925, n°. 357) ; 

70_ Nederland en Oostenrijk over Duitsch
land van 17 December/12/22 Januari 1927 ; 

8°. Nederland ·en T sjechoslowakije over 
Duitschland van 18 December 1926/11 /22 Fe
brnari 1927 ; 

9°. Nederland en ZwitBerland over Duitsch
land van 1/11 /19 Februari 1927 ; 

10°. Duitschland en Engeland over Neder
land van 18 September/18/30 October 1926, 

van welke overeenkomsten een afdruk bij 
dit Besluit is gevoegd ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Sep
tember 1927, Directie van het Protocol, n°. 
28567; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde overeenkomsten te doen be

. kend make.a 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 vereischt. 

's -Gravenhage, den 24sten September 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAER1'S VAN BL0KLAND. 

( Uitgeg. 19 Oct. 1927.) 

ARRANGEMENT concernant le Service telé
plwnique entre les Pay.s-Ba.q et la Belgique. 

Art. premier. Les dispositions prévnes au 
chapitre XXIV (service téléphonique) du Re
glement International (Revis10n de Paris 1925) 
annexé à la Convention Télégraphique Inter- . 
ng,tionale de St.-Pétersbourg sont appliquées 
au service téléphonique entre la Be'gique et 
les Pays-Bas, sous réserve des précisions et 
additions suivantes : 

A. Réseau international. 

§ 5 (2). La priorité sm· les corres:,;iondances 
de m ême catégorie du service interieur est 
également attribuée aux conversations qui 
empruntent des voies de communication reLiant 
des réseaux voisins de la frontière. 

C. Lis te des abonnes et des postes pub ligues. 

§ 4. Les commandes relatives aux listes 
d'abonnés belges et néerlandais qui doivent être 
vendues au public seront adressées respective
ment à M. Ie Comptable des téléphone~, rue de 
la Paille, 5, à Bruxelles et à M. Ie Directeur du 
bureau télégraphique de La Haye. 

E. Conversations privées urgentes. 

§ 1. Le~ conversations privées urgentes sont 
admises. 

F. Conversations "Eclairs" . 

§ 1. Les conversations "éclairs" ne sont pas 
admises. 
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G. Convèrsations d'état. 

§ J. Il existe des conversations d'Etat urgen
t es et des conversations d 'Etat ordinaires. 

H. Conversations par abonnement. 

§ 1. Les conversations par abonnement sont 
autorisées : 

pendant Ie périodes de faibl e trafic ainsi que 
pendant les autres périodes. 

Les conversations par abonnement sont ou
mises aux taxes suivantes : 

a) pendant les ,t>ériodes · de faible · tra fic : 
la moitié de l'unite de t axe ; 

-b) pendant les autres périodes : Ie triple de 
l 'unité de taxe. 

§ 2 (l)·. Le demandeur d 'une conversation 
par abonnement à échanger pendant Ie~ heures 
de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion 
des dimanches. et des jouis fériés . 

§ 5. Le montai:tt ·de !'abonnement, calculé, 
en r ègle générale, sur une durée moyenne· de 
tren te jours, est établi sur la base de vingt-oinq 
jours lorsque l'abonnée a renoncé formellement 
à échanger des conversations par abonnement 
les dimanches et jours fériés. 

§ () (2). Ajouter : 
La conversation supplémentaire est con idérée 

comme une nouvelle conversation [L § 1 (1)) 
et donne lieu au paiement minimum, pendant 
les heures de fort trafic, d 'une unité de t axe 
et pendant les heures de faible t ra fic des trois
cinquièmes (3/5) de l'unité de t axe. 

§ 7 (3). Dans Ie cas ou Ie mootant de !'abon
nement est calculé sur une durée moyenne de 
vingt-cinq jours, Ie remboursement est fixé au 
vingt-cinquième de .ce montant ou à Ia partie 
du vingt-cinquième du montant de !'abonne
ment correspondant au t emps perdu. 

K. Tari/s-Perception des taxes. 

§ 3. Zones. Pour la détermination des taxes 
t erminales, Ie territoire de la Belgique est 
divisé en deux zones. 

Le ten·itoire des Pays-Bàs ne forme qu 'une 
zone. · 

La l ère zone beige comprend les réseaux des 
provinces de Flandre Orienta le, d 'Anvers, de 
Limbourg et de Liège. 

Les autres réseaux constituent !a 2e zone 
beige. 

Relations entre réseaux voisins (ie lei · frontière. 

On entend par relations entre réseaux voisins 
de la frontière celles entre réseaux <lont Ia 
distance mesurée à vol d'oiseau: 

l e. ne dépasse pas 15 kilomètres. 
2°. est comprise entre 15 et 30 kilomètres. 

Montcmt de l'unité de taxe dans les relations entre 
les diverses zones . 

Le montant de l'unité de t axe, pour chaque 
relation. et la part revenant ·à chaque Admini
stration sont indiqués au t ableau suivant: 

00 •..P~ 
d;... d C 
~Q,) ~ ~ ..... .., s 
~ -S ~ Q d 
~ ~ ;].:: 
~~ 4:l b.O b.0 
S s~~-§ 

..::: g ~---S;;, 
"' ;:, 

"' "' ~l ~ ~ ~ 
~ ~.r~p.. 
00 te C, 0 ::S 

c3 -ooo, .e 
--,------,,.__ 

0 0 

.!:i 1 0 0 
G'I. G'I. 

~ 1 
0 0 

1 0 l.O 
G'I. e4' 

------

~g 0 0 0 
0 0 ,._,., 

..... 0 ,....,· ~- ..,,· 

8 " ,,; .; ... .., 
~ "' -'< 0 il< 

lO " . '~ ,;, ,...., " s 00 oo .-'< .ia-. h 

"' ·i::o "' "' p. 

""'"' 
p, ~ 

" s.., "' "' "Ó 0 " 2 2 
/4) 

:< '-' lO .., .., 
" 

..,~ 0 " . À Y, 

" 
0 0 

t:Jl bO --.,.-----, 0 0 
.., -"' ,Q 

"' 
.;-<> i 

" 
0 

0 ~ ~ 0 "' 
-0 j ,~ -~ 0 0 

" 
Sl 

X.~ ;... ... O 

" " :="'O :::l"'l:j ... s = ~- ,::, 

~ -~~ s ~ 
,...., 
ol ol 

~ H H 

§ 6. Les heures de faible trafic sont fi xées 
de 19 à 8 heures (temps légal du pays d'origine) , 
En ce qui concerne les conversations · par 
abonnement, Ie pays d'origine est celui ou 
l 'abonnement a été ouscrit. 

Pendant la période de faible trafic, la taxe 
· applicable à une conversation privée ordinaire 
est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de -l'unité• 
de t axe, 

L. ~/Jllode d'application des tari fs. Durée rks 
convei·sations. · 

§ 8 (2) et (3). En cas de non réponse du 
demandeur, il est per çu la t axe afférente à une 
unité de conversation de la catégorie demandée ; 
en cas de non réponse du demandé il n'est pas · 
per çu de taxe sur Ie demandeur. · 

Lor que après avoir répondu à !'appel pré
alable, le demandeur ou Ie demandé ne répond 
pas à !'appel définitif, cette nonréponse est 
assimilée à un refus. La taxe pour une conver
sation d 'une durée de 3 minutes de Ia catégorie 
de la conversation demandée est donc appliquée. 
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N. A vis d'appel et préavis téléphoniq e. 

'§ 1 (4). Les communications avec p 'avis 
et avis d'appel sont admises. 

Dans leur établissement les administr tions 
intéressées conviennent de se conformer à 
!'avis du Comité Consultatif International ayarit 
pont titre "Mode d'établissement des commu
nications ·avec préavis et avis d'appel", avis 
qui complète les dispositions du Règlement 
international (Revision de Paris). 

0. Etablissement et mpture des comrnunications. 

• § 2 (3). Si Ie trafic est suffisamment intense, 
les demandes de .communication doivent être 
transmises entre bureaux tête de ligne de telle 
manière qu'outre la conversation en cours 
chaque bureau tête de ligne ait au moins deux 
demande& de communication en ·instance dans 
chaque sens. . . 

Art. 2. En vertu de l'article 8 de la Conven-. 
tion de St. Pétersbourg, cbacune des parties 
contractantes se réserve de suspendre totale- • 
ment ou partiellement Ie· service téléphonique 
sans être tenue à aucune indemnité. 

Art. 3. Le présent arrangement sera valable 
:pour une :periode indétérminée, .mais il pourra 
etre résilie . par chacune des Administrations . 
intéressées, moyennant un préavis de trois mois. 

Fait en double, 
à Bruxelles, Ie 10 février 1927, 

Le Directeiir Général des 'l'élégra
phes et des T éléphones, AL. RooSEN. 

à la Haye, Ie 28 février 1927. 
Le Directeur Général des Post~s et des T élégraphes, 

DillME. 

VERTALING. 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 

§ 1. ,,Bliksem" gesprekken worden niet toe
gelaten. 

G. R egeeringsges prekken. 

§ 1. Er bestaan dringende R egeeringsgesprek
ken en gewone R egeeringsgesprekken. 

H. Abonnementsgesprekken. 

§ l . Abonnem entsgesprekken worden toe
gelaten zoowel gedurende de perioden van 
gering verkeer a ls gedurende de overige perioden. 

Voor gesprekken bij abonnement gelden de 
volgen.de taksen : 

a) gedurende de perioden van gering ver
keer : de helft van de t akseenheid ; 

b) gedurende de overige perioden : het drie
voud van de î;akseenheid. 

§.2 (1). De aanvrager van een abonnements
gesprek in de uren van druk verkeer heeft het 
recht de uitsluiting van Zon- en feestdagen 
te verzoeken. 

§ 5. Het abonnementsbedrag, in het a lge
meen berekend naar een gemiddelden duur van· 
dertig dagen, wordt op de basis van vijf en 
twintig dagen vastgesteld, wanneer de geabon
neerde er uitdrukkelijk van heeft afgezien 
abonnementsgesprekken te wisselen op Zon
en feestdagen. 

§ 6 (2). Bij voegen : 
H et aanvullingsgesprek wordt beschouwd 

als een nieuw gesprek (L § 1 (1)), waarvoor 
ten minste moet worden betaald, in de uren· 
van druk verkeer, ·eene takseenheid en in de 
uren van gering verkeer drie vij fden (3/5) van 
de takseenheid. · 

§ 7 (3) . Irigeval het a bonnementsgesprek 
wordt berekend naar een gemiddelden duur 

OVEREENKOMST betreffende den telefoon- van vijf en twintig dagen, wordt een v jjf en 
dienst tusschen Nederland en België. twintigste deel van dit bedrag of het gedeelte 

Art . 1. ·De· bepalingen in hoofdstuk XX:IV van een vijf en twintigste deel van het abonne-
(telefoondienst) van het Internationaal dienst- mentsbedrag, overeenstemmende met den ver-
reglement (Herziening van Parijs 1925), be- !oren tijd, terugbetaald. 
hoorende bij de Internationale Telegraafover- , 
eenkómst van St. Peterburg, gelden voor den K. Tarieven-Inning van de taksen. 
telefoondienst · tusscben België en Nederland, § 3. Zonen . Voor de bepaling van de eind-
behoudens · de volgende verduidelijkingen en taksen is het grondgebied van België verdeeld 
aanvullingen: in twee zonen. 

H et grondgebied van Nederland Ómvat slechts 
A. Internationaal net. eene zone. 

§ 5 (2). De voorrang boven de binneiJlandsche De lste Belgische zone omvat de n_etten van 
gesprekken van dezelfde klasse wordt ook ver- de provinciën Oost-Vlaanderen , Antwerpen, 
!eend aan gesprekken, voor welke gebruik Limburg en Luik. . . 
wordt gemaakt van ·verkeerswegen tusschen De overige netten vormen de 2de Belgische 
nabij de grens gelegen netten. zone. 

C. Lijst vnn de geabonneerden en van de zelf
standige ,publi,ke stations . 

§ 4. De bestellingen betreffende de Belgische 
en Nederlandsche lijsten van de geabonneerden , 
die aan het publiek moeten worden verkocht, 
zijn te richten respectievelijk aan den Boek
houder der Telefonie, rue de la Paille 5, te 
Brussel, en aan den Directeur van het telegraaf
kantoor te 's-Gravenhage, 

E. Dringende particuliere gesprekken. 

§ l. Dringende particuliere gesprekken wor
den toegelaten. 

Verkeer tusschen nabij de grens gelegen netten. 

Men verstaat onder verkeer tusschen. nabij 
de grens gelegen netten dat tusschen netten, 
waarvan de hemelsbreed gemeten afstand : 

10. niet meer bedraagt dan 15 K .M. ; 
20. ligt tusschen 15 en 30 ICM. 

Bedrag van de takseenheicl in het verkeer titsschen 
de verschillende zonen. · 

Het bedrag van de takseenheid voor elk 
verkeer. en het aan elke Administratie toeko
mende aandeel zijn aangegeven m de volgende 
tabel: 
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§ 6. De uren van gering verkeer zijn vast
gesteld van 19 tot 8 um (wettelijke t ijd van het 
la nd van oorsprong). Bij abonnementsgesprek
ken is het land van oorsprong dat, waar het 
abonnement is aangevraagd. 

In de uren van gering verkeer wordt de taks 
voor een gewoon pa·rticulier gesprek op drie 
vij fden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. Wijze van toepassing der tarieven. Duur der 
gesprekken. 

§ 8 (2) en (3). Wanneer de aanvrager niet 
antwoordt , wordt de taks geheven voor een 
gesprekseenheid van de gevraagde klasse ; inge
va.l de opgeroepene niet antwoordt, wordt van 
den aanvrager geen taks ingevorderd. 

\Vanneer de aanvrager of de opgeroepene, na 
bea nt;woording van den voorloopigen oproep, 
op den definitieven oproep niet antwoordt, 
wordt dat niet a ntwoorden met een weigering 
gelijkgesteld. Alsdan wordt geheven de taks 
voor een gesprek van dr ie minuten van de 
k lasse van het gevraagde gesprek. 

N. Telefoorwproepberichten en vonrberichten. 
§ 1 (4) . Voorberichten en telefoonoproep

berichten worden toegelaten. 
Bij hunne afwikkeling schikken de Admini

stratiën zich naar het advies van het "Comité 
Consultatif International" , dat het opschrift 
draagt "Mode d'établissement des communica
tions avec préavis et avis d'appel" en dat de 
bepalingen van het Internationaal dienstregle
ment (Herziening van Parijs) aanvult. 

0. Totsu,,ndbrenging en verbreking van verbin
dingen. 

§ 2 (3 ). Als het verkeer voldoende druk is, 
moeten de gespreksaanvragen t usschen de 
einclkantoren zoodanig worden overgebracht, 
dat behalve het aan den gang zijnde gesprek, 
elk eindkantoor t en minste twee gespreksaan
vragen in elke rich ting voorhanden heeft . 

Art. 2. Krachtens artikel 8 van de Overeen
komst van St. Petersbmg, behoudt elke der 
contracteerende partijen zich het recht voor 
den t elefoondienst geheel of gedeeltelijk t e , 
st aken zonder tot eenige schadevergoelling· 
gehouden te zijn. 

Art . 3. Deze overeenkomst geldt voor onbe
paalden tijd, maar zal door elke der ·bet_rok.lrnn 
Administratiën kunnen worden opgezegd inet 
inachtneming van een t ermij n van drie maanden. 

Gedaan in dubbel, 
t e Brussel, den 10 Februari 1927. 

De Directeur-Generaal der T elegrafie en der 
Telefonie, 

Ar. . R oosEN. 
te 's-Gravenhage, _ den 28 Februari 1927. 
De Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, 

DAMME. 

ARRANGEMENT concernant le service télépho
nique entre le Danemark et les Pays-Bas par 
l"intermédiaire des voies de communication 
ét,a,blies siir le territoire de l' A llemagne. 

Article l er. Les d ispositions prévues au 
chapitre XXIV (Service téléphonique) du 
R èglement International (revision de Paris 
1925) a.nnexé à la Convention Télégraphique 
Internationale de St. Pétersbourg sont appli
quées au Service téléphonique entre le Da.ne
mark et les Pays 0Ba.s par l'intermédiaire des 
voies de communicat ions établies sur le terri
toire de l' Allemagne sous réserve des précisions 
et additions suivantes : 

Section C. 
Lis te des abonnés et des postes pub lies. 

§ 4. Les co=andes relatives aux listes 
d 'abonnés (annuaires des téléphones) qui doi 
vent être vendues au public seront adressées à 
la Direction Générale des Télégrar,hes, Copen
hague, respectivement au Bureau t elégraphique, 
La Haye. 

Section E . 
Conversations rrrivées urgentes. 

§ 1. Les conversations privées urgentes sont 
admises. 

Section F. 
Conversations "Eclairs" . 

§ 1. Les conversations "éclairs" ne sont pas 
admises. 
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cction G. 
Gonversations d'Etat. 

§ 1. (2) Il existe des conversations d 'Etat 
urgente et de conversa.tions d'Etat ordinaires. 

§ 2. (5) La durée des conversation d'Etat 
n 'est pa limitée. 

Toutefois l'Administration aUemande se ré
serve Ie droit de limiter à six minutés la durée 
des con versations d'Etat ordinaires, lorsque 
ces communications sont établies par l'inter
méclüiire d 'un de ses bureaux. 

Section H. 
Gonversations par abonnement. 

§ 1. (1) Les conversations par abonnement 
sont autorisées pendant les periodes de faible 
tralie ainsi que pendant les antres périodes. 

§ 1. (4) Le conversations par abonnement 
ont onmises aux taxes uivantes: 

a) pendant les périodes de faibl e tralie : à 
la moité de l 'unité de taxe; . 

b) pendant les autres périodes: au triple 
de l'unité de taxe. 

§ 2. (I) Ajouter: 
,,Le demandeur d 'une conversation par abon

nement à effectuer pendant les périodes de 
fort trafic a la faculte de demander l'exc!usion 
des dimanches et des jours fériés. " 

§ 3. Pendant les périodes de faible tralie, 
des séances d 'abonnement d'une durée supé
rieure à 6 minutes peuvent être con enties 
par Ie bureaux intéressés, si Ie tralie à écouler 
normalement par les circuits à emprunter Ie 
permet. 

§ 5. Le montant de !'abonnement est cal
culé sur une durée moyenne de trente jours en 
règle générale, mais à vingt-cinq jours dans 
les cas ou, pour les conversations par abonne
ment à effectuer pendant les heures de fort 
trafic (Section H, § 2 (I) ci-dessus) le deman
deur a exigé .l'exclusion des dimanches et des 
jours fér iés. 

§ 6. (2) Ajouter : 
,,La conversation supplémentaire est consi

dérée comme une nouvelle conversation [Sec
tion L, § 1 (1)) et taxée: pendant les heures 
de fort tralie à, l' unité de taxe et pendant les 
heures dofaible tralie aux trois cinquièmes (3/5) 
de l'unité." 

§ 7. (3) Ajouter : 
.,Dans Ie cas ou Ie montant de ]'abonnement 

est calculé ur une durée moyenne de vingt
cinq jours (Section H, § 2 (1) ci-dessus), le 
remboursement est fixé au vingt-cinquième de 
ce montant ou à, la partie du vingt-cinquième 
du montant de ]'abonnement correspondant au 
temp perdu. " 

Section K. 
Tari/s . - Perception des taxes. 

§§ 3 et 4. Pour la détermination des taxes 
terminales, Ie territoire du Danemark est divisé 
en 2 zones; Ie territoire des Pays-Bas ne com
prend qu' une zone. 

Une taxe uniforme de transit est attribuée à, 
l'Allemagne quelle que soit la voie allemande 
utilisée pour !'échange des communications. 

Limite des zones au Danemark : 
La l ère zone comprend : 
les réseaux situés au sud d'une ligne passant 

de l'est à, l'ouest par Ie vi lles de Kjoge, Hor
sens et, Skjern, ces villes inclu ivement. 

La 2ème zone comprend : 
les réseaux situés au nord d'une ligue passant 

de l'est à, l'ouest par les villes de Kjoge, Horsens 
et Skjern, ces villes exclusivement. 

Le montant de l'unité de taxe, pour chaque 
relation, et la part revenant à. chaque Admini
stration sont indiqués au tableau suivant : 
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§ 6. Les périodes de faible trafic sont les 
auivantes : 21 h. à, 8 h. (temps légal du pays 
d'origine). En ce qui concerne les conversations 
par abonnement, Ie pays d'origine est celui ou 
!'abonnement a été souscrit. 

Pendant les périodes de !aible ~rafic, 13: ta_xe 
applicable à, une conversat1on pnvée ordinaire 
est fixée aux trois cinquiémès (3/5) de l'unité 
de taxe. 

Section L . 
Mode_ d'ctpplications des _tari/s. - Durée des 

conversatwns. 
§ 8. (2) et (3) En cas de non-réponse du de

mandeur, il est perçu 111, taxe pour une con ver-
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sation d'une durée de trois minutes de la catégo
rie de la. conversation demandée. En cas de 
non-réponse du demandé, aucune taxe n 'est 
appliquée. 

Lorsque Ie demandeur ou Ie demandé, apr ès 
avoir répondu à, l'appel préalable, ne répond 
pas à, !'appel définitif, cette non-réponse est 
assimilée à un refus. La taxe pour une conver
sation d 'une durée de trois minutes de la caté
gorie de la conversation demandée est donc 
appliqué. 

Section N. 

Avis d'appel et préavis teléphoniques. 

§ 1. (4) Les communications avec préavis 
et avis d'appel sont admises. Dans leur éta
blissement, les Administrations se conforme
ront à !'avis du Comité Consultatif International 
ayant pour titre "Mode d'établiss,iment des 
communications avec préavis ou avis d'a.ppel", 
avis qui complète les dispositions du R ègle
ment international (Revision di; Paris). 

Section 0. 

Etablissement et rupture des c01mnunications. 

§ 2. (3) Si Ie trafic est suffisamment intense, 
les dema.ndea de communications doivent être 
transmises entre burea.ux tête d_e ligne de telle 
manière qu'outre Ja. conversation en cours 
chaque bureau tête Ie ligne ait au moins deux 
demandes de communication en instance dans 
chaque sens. 

§ 4. (5) Aux heures d'encombrement, les 
circuits internationaux à, grande distance doi
vent être, autant que possible, desservis à 
raison d'une opéra.trice par circ·uit. 

Ajouter un nouveau Paragraphe, a.insi conçu : 
§ ll . Pour l'éta.blissement des communica

tions à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau 
de l'Administration a llemande, les trois Admini
strations se conformeront à, !'avis du Comité 
Consulta.tif International des Communications 
téléphoniques à, grande dista.née ayant pour 1 

titre "Règles d'exploita.tion pour Ie trafic inter
national de transit", avis qui complète les 
dispositions du Règlement international (Revi
sion de Pa.ris). 

Toutefois, la disposition fa.cultative figurant 
sous la lettre h) de eet avis est remplacée par 
la suivante : 

h) En ca.s de divergence entre Ie bureau tête 
de ligue - cöté demandeur - et Ie bureau de 
transit sur la. durée des conversations, l'a.vis 
du bureau de transit prévaut. 

Section Q. 

Comp(abilité. 

Les taxes terminales seront liquidées direc
tement entre les Administrations danoise et 
néerlandaise. La. liquidation des ta.xes de transit 
se fera entre l'Administration a llemande et les 
deux Administrations débitrices. L'Admini
stration allemande comprendra les taxes de 
transit dues par l'Administra.tion danoise dans 
son compte du tra.fic dano-allemand, séparées 
des autres montants, et les taxes de transit 
dues par l' Administration néerla.ndaise dans 
son compte du trafic . germano-néerla.ndais, 
séparées des a utres monta.nts. 

Art. 2. En vertu de l'article 8 de la Conven
tion Internationale de St. Pétersbourg, chacune 
des parties contractantes se réserve de sus
pendre totalement ou partiellement Ie service 
téléphonique sans être tenue à, aucune indem
nité. 

Art. 3. Le présent Arrangement sera mis 
à exécution Ie l er mars 1927. 

Il aura une durée iudéterminée et ])ourra 
être résilié en tout temps moyennant avertis' 
sement préalable de t rois mois. 

Etabli en trois exemplaires, signés . 
Copenhague, le 10 février 1927. 

Pour la Direction Générale des '1.'élégra71hes, 
GREDSTED. 
J. JANSE~. 

la. Haye, Ie 17 février 192ï. 
Le Directeiir Général des Postes et des T élégra71hes 

· des Pays-Bas, · 
DAi\DIE . 

Berlin, Ie 24 février 1927. 
Der Reichs'J)Ostminister 1 n Vertre/ung, 

FEYERABEND. 

VERTALIKG. 

OVEREENKOMST betreffende den telefoon
dienst tusschen Denemarken en Nederland 
over de verkeerswegen over het grondgebied 
van Duitschland. 

Art. 1. De bepalingen in hoofdstnk XXIV 
(Telefoondienst) van het Internationaal dienst
reglem!)nt (Herziening van Parijs 1925) behoo
rende bij de Internationale Telegraafovereen
komst van t. Petersburg, gelden voor den 
telefoondienst tusschen Denemarken en Neder
land over de verkeerswegen over het grond
gebied van Duitscliland, behoudens de vol
gende verduidelijkingen en aanvullingen : 

Afdeeling C. . 
Lijst van de geabonneerden en van de zelfstandigé 

publielce stations. 
§ 4. De bestefüngen betreffende_ de lijsten 

van de geabonneerden (telefoongidsen), die 
aan het publiek moeten worden verkocht, 
zullen zijn te zenden aan het Hoofdbestuur der 
Telegrafie, Kopenhagen. respectievelijk aan 
het telegraafkantoor te 's-Gravenhage. 

Afdeeling E. 
Dringende particuliere ges71rekken. 

§ 1. Dringende particuliere gesprekken wor
den toegelaten. 

Afdeeling F. 
,,Bliksem" gesprekken. 

§· 1. ,,Bliksem" gesprekken worden niet 
toegelaten. 

Afdeeling G. 
Regeeringsges71rekken. 

§ 1. (2) Er bestaan dringende Regeeringsge-, 
sprekken en gewone R egeeringsgesprekken. 

§ 2. (5) De duur van Regeeringsgesprekken 
is niet beperkt. De Duitsche Administratie 
behoudt zich echter het recht voor den duur 
van gewone R egeeringsgesprekken tot zes 
minuten te beperken, wanneer deze gesprekken 
door tusschenkomst, van een van haar kantoren 
worden tot stand gebracht. 
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Afdeeling H. 

Abonne,nentsges'Pfekken. 

§ 1. (1) Abonnementsgesprek.ken worden toe
gelaten zoowel gedurende de perioden van ge
ring verkeer als gedurende de overige perioden. 

§ 1. (4) Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen: 

a) gedurende de perioden van gering ver 
keer de helft van de t akseenheicl ; 

b) gedurende de overige perioden het drie
voud van de t akseenheid. 

§ 2. (1) Bij voegen: 
"De aanvrager van een abonnementsgesprek 

in de uren van druk verkeer hee~ het recht t e 
verzoeken dat Zon- en feestdagen uitvallen. " 

§ 3. In de perioden van gering verkeer 
kunnen a,bonnementsgesprekken van Jangeren 
duur dan 6 minuten door de bPt rokken kant oren 
worden toegestaan, wanneer de nor male bela-s
t ing der t e gebruiken geleidingen zulks toelaat. 

§ 5. H et bedrag van het a bonnement wordt 
in het algemeen berekend naar een gemiddelden 
duur van dert ig daaen, maar naar vijf en twin
tig dagen in die gevaUen, waarin voor abonne
mentsgesprek.ken in dA uren van druk verkeer 
(Afdeeling H, § 2 (1) hi!,rboven) de aanvrager 
heeft verzocht de Zon- en fees tdagen uit te 
sluiten. 

§ 6. (2) Bijvoegen : 
" Het aanvullingsgesprek wordt beschouwd 1 · 

a ls een nieuw gesprek [Afdeeling L , § 1 (l}l, 
waarvoor Yerschuldigd is : in de uren van druk 
verkeer een takseenheid en gedurende de uren 
van gering verkeer drie vijfden (3/5) van de 
t akseenheid." 

§ 7. (3) Bijvoegen : 
,,Ingeval het abonnementsbedrag wordt be

rekend naar een gemiddelden duur van vijf en 
twintig dagen (Afdeeling H, § 2 (1) hiervoren}, 
wordt een vijf en twintigste deel van dit bedrag 
of het gedeelte van een vijf en twin tigste deel 
van het abonnementsbedrag overeenstemmende 
m et den ,arloren t ij d t erugbetaald. " 

Afdeeling K. 

Tarieven. Inning i·an taksen. 

§ § 3 en 4. Voor de bepaling van de eindtaksen 
is het grondgebied van Denemarken verdeeld 
in 2 zonen ; het grondgebied van Nederland 
omvat slechts eene zone. 

Een uniforme transittaks wordt t oegekend 
aan Duitschland, onverschillig van welken 
Duitschen verkeersweg voor de wisseling van 
de gesprekken wordt gebruik gemaakt. 

Grens der zonen in Denemarken : 
De l e zone omvat: 
de netten gelegen ten zuiden van een lijn 

gaande van oost naar west , over de steden 
Kjoge. H orsens en kjern, met inbegrip van 
deze steden. 

De \!e zone omvat : 

------ ----------------

0 ..... 
00 

§ 6. De perioden van gering verkeer zijn de 
volgende : 9 uur namiddag (21 uur) tot 8 uur 
voormiddag (wettelijke tijd van het l'tnd van 
oorsprong). Bij abonnementsgesprekkm is het 
land van oorsprong dat waar het abonnement 
is aangevraagd. 

In de perioden .van gering verkeer wordt 
de t aks voor een gewoon particulier gesprek 
op drie vijfden (315) van de takseenheid be
paald. 

Afdeeling L. 
Wijze van toepassing der tarieven. Duur der 

gesprekke.n. 

de netten gelegen ten noorden van een lijn 
gaande van oost naar west over de steden 
Kjoge. H orsens en Skj ern , met uitsluiting van 
deze steden. 

Het bedrag van de t akseenheid voor elk 
verkeer · en het aan elke Administratie t oeko
mende aandeel zjjn aangegeven in de volgende 
t abel: · · 

§ 8. (2) en (3). Wanneer de aanvrager niet 
antwoordt, wordt de taks geheven voor een 
gesprek van drie minuten van de klasse van 
het gevraagde gesprek. Wanneer de opgeroepene 
niet antwoordt, wordt geen taks ingevorderd. 

1 

Wanneer de aanvra 0 er of de opgeroepene, 
· na beantwoording van den voorloopigen oproep, 
op den defini tieven oproep niet antwoordt, 
wordt dat niet-antwoorden met een weigering 
gelijk gesteld . Alsdan wordt geheven de t aks 
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voor een gesprek van drie minuten van de 
klasse van het gevraagde gesprek. 

Afdeeling N. 
Telefoonoproepberichten en voorberichten. 

§ 1. ( 4) Voorberichten en telefoonoproep be
richten worden toegelaten. Bij hunne afwik
keling schikken de Administratiën zich naar 
het advies van het "Comité Consultatif Inter
national", dat het opschrift draagt " Mode 
d'établissement des communicationc, avec préa
vis ou avis d'P,ppel" en dat de bepalingen van 
het Intemationaal dienstreglement (Herziening 
van Parijs) aanvult. 

Afdeeling 0. 
Totstandbrenging en verbreking van 

verbindingen. 
§ 2. (3) Als het verkeer volcloende druk :s, 

moeten de gespreksaanvra-gen tusschen de eind
kantoren zoodanig worden overgebrach-c, dat 
behalve het aan rien gang zijnde gesprek, elk 
eindkantoor ten minste twee gespreksaanvrn,gen 
in elke richting voorhanden hfleft. 

§ 4. (5) In uren van ophooping wordt elke 
internationale geleiding voor het verkeer op 
grooten afstand zoo mogelijk door een afzon
derlijke telefoniste bediend. 

Bijvoegen een nieuwe paragraaf, luidende : 
§ ll. Bij het tot- stand brengen van verbin

dingen door tusschenkomst van een kantoor 
van de Duitsche Administratie schikken de 
drie Administrl!-tiën zich naar het advies van 
het "Comité Consultatif International" voor 
telefoonverbindingen op grooten afstand, dat 
het opschrift draagt "Règles d'exploitation 
pour Ie trafic international de transit" en dat 
de bepalingen van het Internationaal dienst
reglement (herziening van Parijs 1925) aanvult. 

Evenwel wordt de facultatieve bepaling onder 
letter h van dat advies door de volgende ver
vangen: 

h. Ingeval va.n verschil t usschen het eind
kantoor - aanvraagzijde - en het transit
kantoor over den duur der gesprekken geldt 
dê meening van het transitkantoor. 

Afdeeling Q. 
Afrekening. 

De eindtaksen zullen rechtstreeks worden 
verrekend tusschen de Deensche en Neder
Iandsche Admini~tratiën. De verrekening der 
transittaksen zal geschieden tusschen de Duit
sche Administratie en de beide Administratiiin, 
welke te betalen hebben. De Duitsche Ad
ministratie zal de door de Deensche Admini
stratie verschuldigde transittaksen, gescheiden 
van de overige bedragen, opnemen in hare 
rekening van het Deensch-Duitsche verkeer, 
en de door de Nederlandsche Administratie 
verschuldigde transittaksen, gescheiden ·van 
de overige bedragen, in hare rekening van het 
Duitsch-Nederlandsch verkeer. 

Art. 2. Krachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende partijen zich 
het recht voor den telefoondienst geheel of 
gedeeltelijk te staken, zonder tot eenige schade
vergoeding gehouden te zijn. 

Art. 3. Deze overeenkomst zal in werking 
treden op 1 Maart 1927. 

Zij geldt voor onbepaalden tijd en kan t e 
allen tijde, met inachtneming van een termijn 
van drie maanden, worden opgezegd. 

Opgemaakt in drie exemplaren, geteekend, 
Kopenhagen, den lOen Februari 1927. 

Voor de Hoofddirectie der T elegrafie, 
GREDSTED . 
J. JANSEN. 

' s Gravenhage, den 17 Februari 1927. 
De Directeur-Generaal der Posterijen 

en T elegrafie der Nederlanden, 
DAMME. 

Berlijn, den 24 Februari 1927. 
De Rijkspostminister, 

FEYERABEND, l0 • 

ABKOM1.VI1fä UBER DEN FERNSPRECH
DIENST zwischen Deutschland und den 
Niederlanden . ' 

Art. 1. Die Bestimmungen im Kapitel XXIV 
"(Fernsprechdienst) der Vollzugsordnung zum 
Welttelegraphenvertrag (Ausgabe Paris 1925), 
Aniage zum Welttelegraphenvertrag von St. 
Petersburg. geiten für den _ Fernsprechdienst 
zwischen Deutschland und den Niederlanden 
mit den folgenden Ergänzungen und Zusätzen : 

A. Zwischenstaatliches Netz . 
§ 5. (2) Der Vorrang vonden Gesprächsver

bindungen gleicher Gattung des inneren Ver
k3hrs wird auch den Gesprächsverbindungen 
gewährt, die über Nachrichtenanlagen aus
geführt werden, die der Landesgrenze nahe 
gelegene Ortsnetze miteinander verbinden. 

C. Verzeichnis der T eilneh,n~r und der ö-fJ2nt
lichen SprechsteUen. 

§ 4. Die Bestellungen. auf die Verzeichnisse 
der Teilnehmer (amtliche Fernsprechbücher), 
die verkauft werden sollen, sind zu richten für 
die deutschen Verzeichnisse an das Fernsprech 
amt in Düsseldorf, für die niederländischen 
Verzeichnisse an das Telegraphenamt im Haag. 
Diese Dienststellen geben die Bestellungen an 
die Verlagsstellen wei ter. Die Verlagsstellen 
lassen sich den Kaufpreis zusenden und schicken 
nach Eingang des Galdes die Verzeichnisse 
entweder als Brief oder als Postpaket dem 
Besteller unmittelbar zu. · 

E. Dringende Privatgespräche. 
§ 1. Dringende Privatgespräche werden ·zuge

lassen. 
F. Blitzgespräche. 

§ l. Blitzgespräche werden zugelassen. 
Die Gebühr für ein Blitzgespräch beträgt 

das Zehnfache der Gebühr für ein in dieselbe 
Verkehrszeit fallendes gewöhnliches Privat
gespräch. 

G. Staatsgespräche. 
§ l. Dringende Staatsgespräche und gewöhn

liche Staatsgespräche werden zugelassen. 

H . /•1onatsgespräche. 
§ 1. (1) Monatsgespräche werden während 

des Z.-itraums des schwachen Verkehrs sowie 
während der anderen Verkehrszeiten zugelassen. 

§ 1. (4) Für Monatsgespräche werden folgende 
Gebühren erhoben: 

a) in dem Zeitraum des1schwachen Verkehrs: 
die Hälfte der Gebühreneinheit; 

b) während der übrüren Zeit /Zeitraum des 
starken Verkehrs): das Dreifache der Gebühren
einheit. 
. § 2. (1) Die Verbindungen für Monatsge

spräche, die in den Zeitraum des starken Ver
kehrs (§ 1, b) fallen, können auf Wunsch der 
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Amnelder allgemein an S<;mn- und Feiertagen 
ausfallen. . 

§ 3. In dem Zeitraum des schwachen Ver
kehrs können Monatsgespräche von längerer 
Dauer als 6 Minuten von den beteiligten An
stalten zugelassen werden, wenn die Belastung 
der zu benutzenden L eitungen es zulässt. 

§ 5. Die ·MouatsgesJJrächsgebühr wird nach 
einer mittleren Monatsdauer von 30 Tagen, 
bei solchen Monatsgesprächen jedoch, die 
allgemein an Sonn- und Feiertagen nicht aus
geführt werden (siehe vorstehend unter H 
§ 2 ( 1)) mit nur 25 Tagen berechnet. 

§ 6. (2) Zusatzgespräche werden als neue 
Gespräche nach L § 1 (1) angesehen und be
rechnet. Während des Zeitraums des starken 
Verkehrs wird demnach mindestens eine 
Gebühreneiuheit, während des Zeitraums des 
schwachen Verkehrs werden minrlestens drei 
F ünftel (3/5) der Gebühreneinheit erhoben. 

§ 7. (3) WiÏd die Monatsgesprächsgebühr nur 
nach 25 Tagen berechnet, so wird ein Fünf
undzwanzigstel (1/25) dieser Gebühr oder der 
Teil eines Fünfundzwanzigstels erstattet, der 
dem nicht . ausgenutzten Zeitraum entspricht. 

K. F estsetzung und Erhebiing der Gebühren. 
§ 1~ 3. Der Betrag der Gebühreneinheit für 

j.ede Verkehrsbeziehung und der jeder Ver
waltung zustehende Gebührenanteil ergeben 
sich aus der folgenden Aufstellung. 
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Zoneneinteilung : 
a ) Deutschland : 
Zone 1 : VST in den OPD-Bezü-ken Aachen, 

Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster (Westf.), 
Oldenburg (Oldb.) ; 

Zone 2: VST östlich · von Zone 1 bi s zut· 
Eisen bahn Wismar- Schwerin ( Mecklb. )-Lud
wigslust-Wittenberg- Stendal- Magdeburg
Sangerhausen- Erfurt-N eudietendorf- Grim
menthal- Schweinfurt- W ürz burg- Heilbronn 
- Stuttgart-Eutingen- Hausach, von da bis. 
zu einer über Schweighausen- Kenzinc,en
Sasbach bis Colmar (Els) gehenden Linie. Die· 
vorgenannten und die an den bezeichneten 
Bahnlinien gelegenen Orte gehören mit zur 
Zone 2; 

Zone 3 : VST östlicb von Zone 2 bis zur· 
Eisen babn Cam min- Stett.in- Küstrin- Fran k
f urt ( Oder )- Cottbus-Senften berg- Kamenz
Pirna ( Tetse hen )- Pilsen- Eisenstein- Platt
ling- Landshut-München- Immenstadt-Lin
dau. Die an den bezeichneten B a hnlinien lie
genden Orte gehören mit zur Zone a ; 

Zone 4 : VST östlich von Zone 3. 
b) Niederlande : 
die Niederlande bilden eine einzige Zone. 
§ 6. Die Stunden des schwachen Verkehrs. 

sind folgende : 7 Uhr nachm. (19 Uhr) bis 8 Uhr 
vorm. (gesetzliche Zeit des Abga.ngslandes) . 
Bei Monatsgesprächen gi lt das Land als Ab
gangsland, in dem das Monatsgespräch a nge
meldet worden ist. 

In den Stunden des schwach.en Verkehrs wird. 
die Gebühr für ein gewöbnliches Priva tgespräch 
auf drei Fünftel (3/5) der Gebühreneinheit 
festgesetzt. 

L. Fälligke-it der Gebühren . Daiier der 
Gespräche. 

§ 1. (3) Unter Sprechbeziehungen zwischen 
nahe der Landesgrenze gelegenen Ortsnetzen~ 
für die die Gebühr nach unteilbaren Einheiten 
von 3 Minuten berechnet wird, versteht man 
die Sprechbeziehungen zwiscben Ortsnetzen , 
deren Entfernung nacb der Luftlinie gemessen 
50 Km. nicht übersteigt . 

§ 8. (2 und 3) Vhnn der Anmelder nicht 
antwortet, wird die Gebühr fü.r eiae Gesprächs
einheit der verlangten Gattung erhoben, wenn 
der Verlangte nicht antwortet , wird keine
Gebühr erhoben. 

W enn der Anmelder oder der V erla ngt e
nachdem er auf den vorläufigen Anruf geant
wortet hat, auf den endgültigen Anruf nich 
antwortet , wird diese Nichtantwort einer Ver
weigerung gleichgeachtet. In diesem Falie wird. 
die Gebühr fü.r ein Dreiminutengespräch der 
verlangten Gattung erhoben. 

N. XP-Gespräch~ und V-Gespräche. 
§ 1. (4) V-Gespräche und XP-Gespräche

werden zugelassen. Bei ihrer Abwickelung 
werden die Richtlinjen des " Comité Consulta tif 
International" beachtet , die die U eberschrift 
,,Mode d'établissement des communications. 
avec préavis ou avis d'appel" tragen und die 
die Bestimmungen der Vollzugsordnung (Aus
gabe Paris) ergänzen . 

0. Herstellitng u nd 'l'renniing der Gesprächs
verbindungen. 

§ 2.( 3) Wenn der Verkebr genügend stark ist , 
sollen die Gesprächsanrneldungen zwischen den 
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Grenzausgangsanstalten derart, ausgetauscht 
werden, dass bei jeder tler beiden Anstalten, 
a.bgesehen von dem im Gauge befindlichen 
-Gespräch, wenigstens 2 Gesprächsanmeldungen 
der ankommenden Richtung vorliegen. 

§ 4. (5) In Zeiten der Verkehrsanhäufung 
wi.rclt jede zwischenstaatliche Nachrichtenan-
1age für den Weltverkehr möglichst von je 
e iner besonderen Beamtin bedient. 

Art . 2. Auf Grund des Artikels 8 des Inter
nationalen Vertrags von St. Petersburg behält 
sich jecle der ,ert.ragschliessenclen Verwaltungen 
das Recht ,or, nötigenfalls den Fernsprech
dienst ganz oder teilweise einzustellen, ohne 
zu einer Entschädiging verpflichtet zu sein. 

Art. 3. Das gegenwärtige Abkommen tritt 
zu dem gleichen Zeitpunkt, wie das Kapitel 
XXIV der Vollzugsorclnung (Ausgabe Paris 
1925) in Kraft. Es gilt auf unbestimmte Zeit, 
kann jecloch von jeder der beiden Verwaltungen 
unter Innehaltung einer dreimonatigen Frist 
jederzeit gekündigt werden. 

In doppelter Ausfertigung. 
Berlin, den 3. November 1926. 
Haa2:, den 26 . Oktober 1926. 

~ Der Reichspostminister I. V., 

VER'rALING. 

FEYERABEND. 

DAMME, 
Generaldirektor der N iederländischen 

Posten und Telegraphen. 

OVEREENKOMST BETREFFENDE DEN 
TELEFOONDIENST titsschen Duitsch
land en Nederland. 

~·ht. 1. De bepalingen in hoofdstuk XXIV 
{Telefoondienst) van het Internationaal dienst
reglement ( Herziening ,an Parijs 1925) be
hoorende bij de Internationale Telegraafover
eenkomst van St. Petersburg, gelden voor den 
telefoondienst tusschen Duitschland en Neder
land, behoudens de volgende verduidelijkingen 
e n aanvullingen : 

A. Internationaal net. 

, § 5. ( 2) De voorrang boven de binnenlandsche 
gesprekken van dezelfde klasse wordt ook ver
l eend aan gesprekken voor welke gebruik wordt 
gemaakt van verkeerswegen tusschen nabij de 
grens gelegen netten. 

C. Lijst van de geabonneerden en van de zelf
standige publieke station~. 

§ 4. De bestellingen van de lij sten van de 
geabonneerden (telefoongidsen) die aan het 
publiek verkocht moeten worden zijn t e richten 
voor de Duitsche naamlijsten aan het telefoon
kantoor in Düsseldorf, voor de Nederlandsche 
naamlijsten aan het telegraafkantoor te 's Gra
,enhage. Deze kantoren geven de bestellingen 
door naar de uitgevers. De uitgevers laten zich 
den koopprijs toezenden en sturen na ontvangst 
van het geld de naamlijsten hetzij als brief, 
hetzij als postpakket, rechtstreèks aan den 
besteller . 

,E. Dringende particuliere gesprekken. 

§ 1. Dringende particuliere gesprekken wor
den toegelaten. 

F. Bliksemgesprekken. 
§ 1. Bliksemgesprekken worden toegelaten. 
De taks van een bliksemgesprek bedraagt 

het tienvoud van de taks verschuldigd voor 
een gewoon particulier gesprek, gewisseld ge
durende dezelfde tariefsperiode. 

G. Regeeringsgesprekken. 
. § 1. Dringende Regeeringsgesprekken en ge
wone Regeeringsgespreh:ken worden toegelaten. 

H. Abonnementsgesprekken. 
§ 1. ( 1) Abonnementsgesprekken worden toe

gelaten zoowel gedurende de perioden van ge
ring verkeer als gedurende de overige perioden. 

§ 1. ( 4) Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen : 

a) gedurende de perioden van gering verkeer: 
de helft van de takseenheid ; 

b) gedurende den overigen tijd. (perioden van 
druk verkeer) : het drievoud van de takseenheid. 

§ 2. (1) De verbindingen voor abonnements
gesprekken, die in de perioden·van druk verkeer 
(& 1, b) vallen, kunnen op verlangen van den 
aanvrager op Zon- en feestdagen uitvallen. 

§ 3. In de perioden van gering verkeer kunnen 
abonnementsgesprekken van langeren duur dan 
6 minuten door de betrokken kantoren worden 
toegelaten, wanneer de belasting der t e gebrui
ken geleidingen zulks toelaat. 

§ 5. Het bedrag van het maandabonnement 
wordt berekend naar een gemiddelden duur van 
dertig dagen, bij die abonnementsgesprekken 
echter, welk3 op Zon- en feestdagen niet worden 
gevoerd [zie hiervoren onder H § 2 ( l )] naar 
slechts 25 dagen per maand. 

§ 6. (2) Aanvullingsgesprekken worden als 
nieuwe gesprekken overeenkomstig L § 1 (1) 
beschouwd en berekend. Gedurende de perioden 
van druk verkeer wordt dienvolgens ten minste 
eene takseenheid geheven en gedurende de 
perioden van gering verkeer ten minste drie 
vijfden (3/5) van de takseenheid. 

§ 7. (3) Wordt het maandabonnement naar 
slechts 25 dagen berekend, dan wordt een vijf 
en twintigste deel van dit abonnement of het 
gedeelte van een vijf en twintigste deel over
eenstemmende met den verloren tijd terug
betaald. 

K. Tarieven. Inning van de taksen. 
§ 1- 3. Het bedrag van de takseenheid voor 

elk verkeer en het aan elke Administrat ie- toe
komende taksaandeel blijken uit het volgende 
overzicht. (Zie tabel blz. 577.) 

Zonenindeeling : 
a) Duitschland: 
Zone 1 : de kantoren in de O.P.D.-districten 

Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster 
(Westf.), Oldenburg (Oldb.); 

Zone 2 : de kantoren ten Oosten van zone 1 
tot aan den spoorweg Wismar- Schwerin 
( Mecklb. )-Ludwigslust-Wittenberg-Stendal 

- Magdeburg-Sangerhausen- Erfurt-
N eudietendorf-Grimmenthal- Schweinfurt
Würzburg-Heilbronn-Stuttgart-Eu tingen
Hausach, vandaar tot een over Schweighausen 
-Kenzingen- Sasbach tot Colmar (Els) gaande 
lijn. De vorengenoemde en de aan de aange
geven spoorweglijnen gelegen plaatsen behooren 
mede tot zone 2 ; 
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Zone 3 : de kantoren ten Oosten van zone 2 
tot aan den spoorweg Cammin-Stettin
Küstrin-Frankfurt ( Oder)-Cottbus-Senften
berg-Kamenz- Pirna ( Tetschen)- Pilsen-Ei
senstein-Plattling-Landshut-München
Immenstadt-Lindau. De aan de aangegeven 
spoorlijnen liggende plaatsen behooren mede 
tot zone 3; 

Zone 4 : de kantoren ten Oosten van zone 3. 
b) Nederland: 
Nederland vormt een enkele zone. 
§ 6. De uren van gering verkeer zijn de vol

gende: 7 uur namiddag (19 uur) tot 8 uur 
voormiddag (wettelijke tijd van het land van 
oorsprong). Bij abonnementsgesprekken is het 
!and van oorsprong dat waar het abonnem nt 
1s aangevraagd. 

In de uren van gering verkeer wordt de taks 
voor een gewoon particulier gesprek op drie 
vijfden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. Wijze van toepass(ng der tarieven. Duur der 
gesprekken. 

§ 1. ( 3) Onder verkeer tusschen nabij de grens 
gelegen netten voor hetwelk de taks geheven 
wordt per ondeelbare eenheden van 3 minuten, 
wordt verstaan het verkeer tusschen netten 
welke niet meer dan 50 K.M. hemelsbreed van 
elkander zijn verwijderd. 

§ 8. (2 en 3) Wanneer de aanvrager niet ant-

1927 

, woordt wordt de taks geheven voor een ge
sprekszenheid van de verlangde klasse, wanneer 
de opgeroepene niet antwoordt, wordt geen 
taks ingevorderd. 

Wanneer de aanvrager of de opgeroepene, 
na beantwoording van den voorloopigen oproep, 
op den definitieven oproep niet antwoordt, 
wordt dat niet-antwoorden met eene weigering 
gelijk gesteld. In dit geval wordt de taks voor 
een gesprek van drie minuten van dezelfde 
klasse geheven. 

)[. T ele/oonopoepberichten en voorberichten . 

§ 1. (4) Voorberichten en telefoonoproepbe
richten worden toegelaten. Bij hunne afwik
keling worden de richtlijnen in acht genomen 
van het "Comité Consultatif International", 
welke het opschrift dragen "Mode d'établis
sement des communications avec préavis ou 
avis d 'appel" en welke de bepalingen van het 
Internationaal dienstreglement (Herziening Pa-
rijs 1925) aanvullen . · 

0. Totstandbrenging en verbreking van 
verbindingen. 

§ 2. (3) Als het verkeer voldoende druk is, 
moeten de gespreksaanvragen tusschen de eind
kantoren zoodanig worden overgebracht, dat 
behalve het aan den gang zijnde gesprek elk 
eindkantoor ten minste twee gespreksaanvragen 
in elke richting voorhanden heeft. 

§ 4. (5) In uren van ophooping wordt elke 
internationale telefoongeleiding voor het ver
keer op grooten afstand zoo mogelijk door een 
afzonderlijke telefoniste bediend. 

Art. 2. Krachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende Administra
tiën zich het· recht voor zoo noodig den tele
foondienst geheel of gedeeltelijk te staken, 
zonder tot eenige schadevergoeding gehouden 
t e zijn. 

Art. 3. Deze overeenkomst treedt in werking 
op hetzelfde tijdstip als hoofdstuk XXIV van 
het Internationaal dienstreglement ( Herziening 
Parijs 1925). Zij geldt voor onbepaalden tijd, 
kan echter door elk der beide Administratiën 
te allen tijde met inachtneming van een termijn 
van drie maanden, opgezegd worden. 

Gedaan in tweevoud 
's Gravenhage, den 26 October 1926. 
Berlijn, den 3 November 1926. 

DAMME, 

Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie der Nederlanden. 

De Rijkspostminister l0 ., 

FEYERABEND. 

ERVICE TELEPHONIQUE entre la France 
et les Pays-Bas. 

ARRAl~GEMENT. 
Article Ier. Les dispositions prévues au 

chapitre XXIV (Service téléphonique) du 
Règlement International (Revision de Paris, 
1925) annexé à la Convention Télégraphique 
Internationale de St. Pétersbourg sont appli
quées au service téléphonique entre la France 
et les Pays-Bas, sous réserve des précisions et 
additions suivantes : 

37 
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C. lÁste cle.s abonnés et cles postes publics. 
§ 4. Les commandes relatives aux listes 

d'abol;llés (annuaires des téléphones) qui doi
vent etre vendues au public seront adressées : 

pour les listes françaises, au Secrétariat 
Général des Postes et Télégraphes (Direction 
de l'Exploitation Téléphonique) à Paris; 

pour les listes néerlandaises, au bureau 
télégraphique de La Haye de l'Administration 
néerlandaise. 

E. Conversations privées urgentes. 
§ 1. Les conversations privées urgentes sont 

admises. 1 · 

F. Oonversations "Eclairs". 
§ 1. Les conversations ,.Eclairs" ne sont pas 

admises. · 
G. Conversations d'Etat. 

§ 1, alinéa 2. Il existe des conversations d'Etat 
1ugentes et des conversations d'Etat- ordinaires. 1 

§ 2, dernier alinéa. La durée des conversations 
d'Etat n'est pas limitée. L'Administration beige 
n'usera pas du droit de limiter à 6 minutes la 
durée des convet"sations d'Etat lorsque ces 
communications seront établies par l'inter
médiaire d 'un de ses bureaux. 

H. Conversations par abonnement. 
§ 1, alinéa 1. Les conversations par abonne

ment, à heures fixes, sant autori~ées : 
a. pendant les périodes de faible trafic , 
b. pendant les autres périodes, s'il n'en 

résulte aucun inconvénient pour le service en 
général. 

§ 1, alinéa 4. Les conversations par abon
nement sont soumises aux taxes suivantes : 

a. pendant les périodes de faible trafic : à 
la moitié (½) de l'unité de taxe; 

b. pendant les a utres périodes : au triple de 
l'unité de taxe. . 

§ 3. Pendant les heures de faible trafic, des 
séances d'abonnement d'une durée supérieure 
à 6 minutes peuvent être consenties par les 
bureaux intéressés si Ie trafic à écouler nor
malement par les circuits à emprunter Ie permet, 

§ 6, alinéa 2. La conversation supplémentaire 
est considérée comme une nouvelle conversation 
( Section L, § 1, alinéa 1) et taxée : pendant 
les heures de fort trafic à l'unité de taxe au 
moins et pendant les heures de faible trafic 
aux trois cinquièmes (3 /5) de l'unité de taxe 
au moins. · 

K. Tarifs -Perception des taxes. 
§ 3. Zones. Pour Ia détermination des taxes 

terminales : 
Le Territoire de la France est divisé en 4 

zones; 
Le Territoire des Pays-Bas ne comprend 

qu'une zone. 
Limite des zones : 

France. 
La lère zone comprend les départem.ents 

ei-après: 
Aisne, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, l\Ieuse, 

Moselle, N ord, Pas-de-Calais. 

1 Les conversations urgentes seront admises 
dès la mise en exploitation des ciibies franco
néerlandais. 

La 2ème zone compre'ld les départements 
ei-après: 

Aube, Eure, Marue, Marne (Haute), Oise, 
Rhin (Bas), Rhin (Haut), Saöne (Haute) et 
Territoire de Belfort, Seine, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vosges. 

La 3ème zone comprend les départements 
ei-après: 

Ain, Allier, Calvados, Chn, Cöte-d'Or, Creuse, 
Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, 
Ille-et-Vilaine, Jura, Loire, Loiret, Loiret-et
Cher, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Nièvre, 
Orne, Puy-de-Döme, Rhöne, Saöne-et-Loire, 
Sarthe, Vienne et Y cinne. 

La 4ème zone comprend les départements 
ci-~près: 

Alpes (Basses), Alpes (Hautes), Alpes-1\fari
times, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, 
Bouches-du-Rhöne, Cantal, Charente, Charente
Inférieure, Corrèze, Corse, Cötes-du-Nord, 
Dordogne, Dröme, Finistère, Gard, Garonne 
(Haute), Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, 
Loire (Haute), Loire-Inferieure, Lot, Lot-et
Garonne, Lozère, l\forbilian, Pyrénées (Basses), 
Pyrénées (Hautes), Pyrénées-Orientales, Savoie, 
Savoie (Haute), Sèvres (Deux), Tarn, Tarn-et
Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne 
(Haute). 

Montant de l'unité de taxe dans les relations 
entre les diverses zones fraoçaises et les Pays
Bas. 

Le montant de l'unité de taxe, pour chaque 
relation, et la part revenant à chaq ue Admini
stration, sant ind:qués au tableau sui\·ant : 

Relations entre les 
Pays-Bas et 

la France (l ère zone) 
(2ème zone) 
(3ème zone) 
(4ème zone) 

"'<D 
"d ] 

.., "' ;~ 

..,~ 
§·a 
~~ 

7,-
8,50 

11,50 
13,50 

<D 
"' ..,.~ 

a..;'" dJ o,. 
P-!d -~ 

1,50 
3,-
6,-
8,-

<D <D .:?'l {f '" ""'-O 
~ .: ,0 

P-..êl .., 
z ;... 

'" '~ p.. 

2,50 3 
2,50 13 
2,50 3 
2,50 1 3 

§ 6. Les heures de faible trafic sout les 
suivantes: De 19 heures 30 à 8 heures (temps 
légal du Pays d'origine). En ce qui concerne 
les conversations par abonnement, Ie J>ays 
d'origine est ce!Ul ou l'abonnem.ent a été 
souscrit. 

Pendant la période de faible ti:afic, la taxe 
applicable à une conversation privée ordinaire 
est 'lixée aux trois cinqui/>mes (:1 15) de l'unité 
de taxe. 

L. ~Jfocle cl'application dM tarifs. Duré,e des 
conversation s. 

§ 8, alinéas 2 et 3. En cas de non réponse du 
demandeur, il est perçµ la taxe afférente à µne 
unité de conversation d ~ Ia catégorie demandée ; 
si l'application de cette mesure soulève des 
difficultés, l'Administration franç!l,ise se résen·e 
Ie droit de la suspendni après en avoir amé 
les Administrations beige et neérlaudaise. En 
cas de non réponse du demandé, il n'est pas 
perçu de taxe. 
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.Lorsqne, apres avoir répondu à !'appel 
préalable, Ie demandeur ou Ie demandé ne 
,"épond pas à !'appel définitif, cette nonréponse 
est assimilée à un refus. La taxe pour une 
conversation d'une durée de trois minutes de 1 
la catégorie de Ja conv:"rsation demandée est I 
donc appliquée . 1 

M. Dnnanrlcs de communication. 

§ 3. Le nombre des dèmandes de commurn
cation émanant du même correspondant, à 
destination du même résoau, est lim1té à un. ~ 

N. À1;-is d'appel et prém·is té/éphoniques. 

§ 1, alinéa 4. Les communications avec pré
avis et avis d'appel sont admises. • 

Dans leur établissement, les deux Admini
strations conviennent de se conformer à !'avis 
du Comité Consultatif International ayant pour 
titre "Mode d 'établissement des communica
tions a.vec préavis ou avis d'appel", avis qui 
complète les dispositions du R èglement Inter
national (Revision de Paris). 

0. Etablissement et rupture des commiinications. 
Disposition addi tionnelle. 

Lor~que la communication nécessit,e l' emploi 
de 2 circuits internationaux aboutissant à un 
même bureau de transit, c'est ce bureau Qui 

· prend l'initiative de Ja faire préparer et étabÎir. 
§ 2, a linéa 3. Si Ie tralie est suffisamment 

intense, les demandes de communication doivent 
être transmises entre bureaux tête de ligne 
-Ie telle manière qu 'outre la conver ation en 
cours, chaque bureau tête de ligne ait au moins 
deux demandes de communication en instance 
dans chaque sens. 

Ponr l'établissement des communications 
transitant par un bureau bclge, les trois Admi
nistration~ conviennent de se conformer aux 
règles d'exploitation préconisées par Ie Comité 
Consultatif International pour le trafic inter
national de transit. En cas de divergence entre 
Ie bureau tête d<:l ligne - c~té demandeur -
et Je bureau de transit au sujet de la durée 
des conversations, !'avis du bureau do transit 
prévaut. 

§ 4, ali.néa 5. Aux heures d'oncombrement, 
les circuits franco-néerlandais doivent êt.re, 
autant que possible, desservis à raison d'.une 
opératrice par circuit. 

Art. 2. En vertu de l'article S·de la Convention 
Internationale de St. Pétersbourg, chacune des 
parties contractantes se réRerve de suspendre 
totalement ou partiellement Ie service télé
phoriique sans être tenue à aucune indemnité. 

Art. 3. Le présent Arrangement aura une 
durée indéterminée, mais il pourra êtr':' résilié 

1 Cette disposition n'entreca en vigueur 
qu'après que les Administrations se seront 
mises d'accord sur les détails d'apphcation de 
la mesure. 

2 Cet article cessera d 'avoir effet après la 
mise en exploitation des cables franco-néer
landais. 

3 Cet article entrera en vigueur après la 
mise en exploita.tion des cables fra.nco-néer
la.nda,is. 

par chacnne des Administrations inté1·essées 
moyennant un pré!tvis de trois mois. 

Fait triple, à Paris, Ie 2 mai 1927. 
· L e Conseiller d'.Etat, 

Secrétaire Général des Postes, 
Tl.légraphes et Téléphones de France, 

DELETÊTE. 
à La Ham, h 5 avril 1927, 

• Le Directe1w Général 
rles P N tes et des T élr!graphes des Pays-Ba.,, 

DAMME. 
à Bruxelles, Ie 14 avril 1927, 

Le Directeur Général 
des Télé']raphP.8 et des T éléphones de Be/,gi1ue, 

AL. RooSEN. 

VERTALING . 

TELEFOONDIENST tnsschen Fwnkrijk en 
Nerlerland" 

OVEREEr KOMT. 
Art. 1. De bepalingen i:, hoofdstuk XXIV 

(Telefoondienst) van h et Internationaal dienst
reglement. (Herziening van Parijs 1!!25), be
hoorende bij de Jnternationale Telegraafover
eenkomst van St. Pet ersburg, gelden voor den 
telefoondienst tusschen Frankrijk en Nederland, 
behoudens de volgencle verduidelijkingen en 
aanvullingen : 

C. Lijst van de g'?,(Lbonneerden en rnn de zelf
standige puhlieke stations. 

§ 4. De b33teJJingen betreffende de J:jsten van 
de geabonneerden (telefoong,idsen), die aan het 
publiek moeten worden verkocht, zullen zijn 
te zenden: 

wat de Franscbe lijsten betreft, aan het "Se
crétariat Génfaal des Postes et Télégraphes 
(Direction de l'Exploitation Téléphoniquc) te 
Parijs ; 

wat de edèrlJJ.ndsche lijsten betrdt, aan hi-t 
t elegraafkantoor te 's Gravenhage van de 
Nederlandsche Admi!:iistratie. 

E . Dringende particuliere gesprekken. 
g 1. Dringend~ pa rticuliere gesprekken worden 

toegelaten. 1 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 
~ 1. ,.Bliksem" gesprekken worden niet toe

gelaten. 

G. Re,geeringsgesprekken. 
§ 1, alinea 2. Er bestaan dringende Regeerings

gesprekken en gewone Regeeringsgesprekken. 1 

§ 2, laatste alinea. De duur van Regeerings
gesprekken is niet beperkt. De Belgische Ad
ministratie zal geen gebruik m!l,ken van het 
recht den duur van Regceringsgesprekken tot 
6 minuten te beperken, wanneer deze gesprek
ken door tusschenkomst van een van haar 
kantoren worden tot stand gebracht. 

H. Abonnementsgesprekk~n. 
§ 1, alinea 1. Abonn0mentsgesprekken, op 

vaste tijdstippen, worden toegelaten : 
a. gedurende de perioden van gering verkeer ; 
b. gedurende de overige perioden, inclien 

1 Dringende gesprekken zullen worden toe-
gelaten zoodra de Fransch-Nederlandsche 
kabels in gebruik zijn genomen. 

37* 
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d:i,a.ruit geen enkel bezwaar voor den dienst in 
het algemeen voortvloeit. 

§ 1, alinea 4. Voor gesprekken hij abonnement 
aelden de volgende taksen : 

a. gt>durende de p(.rioden vau gering verkeer 
de helft ( ½) van de taks~enheid ; 

b. gedurende de over:ge perioden het drie
voud van dP. takseenheid. 

§ 3. GedUI'ende de uren van gering verkeer 
'kunnen abonnementsgesprekken van -langoren 
duur dan 6 minuten. door de b"'trokken kantoren 
worden toegestaa n, wanneer de normale be
lastina der te gebruiken _gel.,idingen zulks 
toelaat. 

§ 6, a linea 2. Het aanvu!lingsgesprek wordt 
beschouwd a ls een uieuw gesprek (Afd~ling L, 
~ 1, alinea 1), waarvoor ver chuldigd is: in de 
uren van druk verkeer t.en minste een taks
eenheid en gedurende de uren van ger-ing ver
keer ten minste drie vijfden (3,'5) van de taks
eenheid. 

K. Tarieven. lnninq van taksen. 

§ 3. Zonen. Voor de bepaling van cl.e :-ind
taksen: 

is het grondgebied van Frankrijk in 4 zonen 
verdeeld; 

omvat het grondgebied van Nederland 
slechts eene zone. 

Grens der zonen : 

Frankrijk. 
De le zone omvat rle navolgende departe 

menten: 
Aisne, Ardennes, Meurthe-et- foselle, Meuse, 

Mose!le, Norcl., Pas-de-Calais. 
De 2e zone omvat de navolgende departe

menten: 
Aube, Eure, Marne, Marne (Haute), Oise, 

Rhin (Bas), Rhin (Haut), Saöne (Haute) et 
Territoire de Belfort, Seine, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vosges. 

De 3e zone omvat de navolgende dep11rte
menten: 

Ain, Allier, Calvados, Cher, Cöte-d'Or, 
Creuse, Doub~, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et
Loire, Ille-et-Vilaine, Jura, Loire, Loiret, 
Loiret-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Mayen
ne, Nièvre, Orne, Puy-de-Döme, Rhé\ne, Saöne
et-Loire, Sarthe, Vienne en Yonne. 

De 4e zone omvat de navolgende departe
ment.en: 

Alpes (Basses), Alpes (Hautes), Alpes
Maritimes, Ardèche, Ariège, Auda, Aveyron, 
Bouches-du-Rhöne, Cantal, Charente, Cha
rente-Tnférieure, Corrèze, Corse, Cötes-du-Norrl, 
Dordogne, Drêsme, Finistère, Gard, Garonne 
(Haute), Gers, Gironde, Hérault-, I sère, Laudes, 
Loire (Haute), Loire-Inférieure, Lot, Lot-et
Garonne, Lozère, Morbihan, Pyrénées (Basses), 
Pyrénées-(Hautes), Pyrénées- Orient.ales, Savoie, 
Savoie (Haute), Sèvres (Deu._x), Tarn , Tarn-et
Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne 
(H aute). 

BedrG{J van de takseenheid in het verkeer tusschen 
de verschillende Fransche zonen en Neder/,and . 

Het bedrag van de takseenheid, voor elk 
verkeer, en het aan elke Administratie toeko
mende aandeel, zjjn aangegeven in de volgende 
tabel: 

Ve~keer tusschen 
Nederland en 

Frank rij!;: ( Je zone) 
(2e zone) 
(3e zone) 
(4e zone) 

7,-
8,50 

11 ,50 
13,50 

1,50 
3,-
6,-8,-, 

2,501 3 
2,5() 3 
2,50 3 
2,50 3 

§ 6. De uren Yan gering verkeer zijn de vol
gende, van 19 uur 30 tot uur (wettelijke tijd 
van het land van oorsprong). Bij abonnements
gesprekken is het land van oorsprong dat waar 
het abonnement is anngevra.agd. • 

Gedurende de periode van gering verkeer 
wordt de t,aks voor een gewoon particulier 
gesprek op drie vijfden (3/5) van dP- takseen
heid bepaald. 

L. Wijze van toepassing der tarieven. Duur der 
ge.sprekken. 

§ 8, alinea's 2 en 3. Wanneer de aanvrager 
niet antwoordt wordt de taks geheven ver
schuldigd voor een gesprekseenheid van de 
gevraagde klasse ; indien de toepas~ing van 
dezen maatregel moei lijkheden oplevert, be
houdt de Fransche Administratie zich het recht 
voor hem op te heffen na daarvan bericht te 
hebben gezonden aan de Belgische en Neder
landsche Admin.istratiën. Wanneer de opge
roepene met antwoordt, wordt geen taks inge
vorderd. 

Wanneer de aanvrager of de opgeroepene, 
na beantwoording van den voorloopigen oproep, 
op den definit ieven oproep niet ant woordt, 
wordt dat niet-antwoorden met een weigering 
gelijk gesteld. Alsdan wordt geheven de taks 
voor een gesprek van drie minuten van de 
klasse van het gevraagde gesprek. 1 

M. Gupreksa.anvra(fen. 
§ 3. Het a-antal van denzelfden correspondent 

uitgaande gespreksaanvragen voor hetzelfde 
net wo~dt beperkt tot e-,n. 2 

N. Telefoonoproepberichten en voorberichun. 
§ 1, alinea 4. Voorberichte,n en oproepberich

ten worden toegelaten. 3 

Bij hunne afwikkeling schikken de beide 
Administratiën zich naar het advies van het 
Comité Consultatif International, dat het op
schrift draagt "Mode d'établissement des 
communications avec préavis ou avis d'appel" 
en dat de bepalingen van het Internationaal 
dienstreglement (Herziening van Parijs) aan
vult) . 

1 Deze bepa.ling zal eerst in we-rking treden, 
nadat de Administratiën het eens zijn geworden 
omtrent de b~jzonderheden van toepa~sing van 
den maatregel. 

2 Dit artikel treedt buiten werking nà de 
mgebruiknermng van de Fmnsch-Nederland
sche kabels. 

3 Dit artikel zal in werking treden na de 
ingebruikneming van de Fransch-Nederland
sche kabels. 
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0 . Totstandbrenging en verbreking van verbin
dingen. 

Aanvullingsbepaling. 
Wanneer de verbinding het gebruik van twee 

op eenzelfde transitkantoor uitkomende inte!• 
ns,tionale geleidingen noodig maakt, neemt dit 
kantoor het initiatief om haar te doen voor
bereiden en totstandbrengen. 

§ 2, alinea 3. Als het verkeer voldoende druk 
is, moeten de gespreksaanvragen tusschen de 
eind.kantoren zoodanig worden overgehraC"ht, 
dat behalve het a.an den gang zijnde gesprek, 
elk eindkantoor ten minste t,wee gespreksaan
nagen in elke richting voorhanden h~ef~. 

Bij het tot stand brengen van verbmdmgen 
door tusschenkomst van een Belgisch kantoor, 
schikken de drie Administratiën zich naar de 
exploitatieregelen aanbevolen voor het 1nt~r
nationaal transitverkeer door het C'om1té 
Consultatif International. In geval van ver
schil tusschen het. eindkantoor - aa,nvraa.g
zijde - en het transitkantoor omt.-ent _ den 
duur der gesprekken, geldt de meerring va11 het 
transitkantoor. 

§ 4, a linea 5. In uren van ophooping wurdt 
zooveel mogelijk elke dPr Fransch- ~derland
sche geleidingen door een afzonderliJke tele
foniste bediend. 

Art. 2. Krachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende partten zich 
voor den telPfoondienst geheel of gedeeltelijk 
te staken, zonder tot eenige schadevergoeding 
gehouden te zijn. 
· Art. :i. Deze· overeenkomst geldt voor onbe
paalden· tijd, maar zal door ieder der betrokken 
Administratiën kunnen worden opgezegd, met 
inachtneming van een termijn __ vandriema~nden. 

Gedaan in drievoud, te PariJS, den 2 Mei 1927. 
De Staatsraad, 

Se(;retaris-Gfneraal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie van Frankrijk, 

DELETÊTE. 
te 's Gravenhage, den 5 April 1927. 

De Directeiir-Generaal 
der Poste:rijen en Telegrafie der Nederlanden, 

DAMME. 
te Brussel, den 14 Ap.-il 1927, 

De Directeur-GeMraal 
der Telegra.,~e en Telefonie van België, 

AL. RoosEN. 

AGREEMENT regu/,ating the telephone ser
vice between Greal Britain and the Neth•r
lands. 

The Postmaster Genera! of Great Brits-in and 
Northern I reland and the Director Geneml of 
Posts and Telegraphs of the Netherlands have 
agreed as follows : 

Article 1. For this service there are used 
submarine cables between the British and the 
Netherle.nds coasts connect-ed w.i.th suitable 
land lines. 

The provision of these cables betwe~n the 
cable huts in which the cables are termmated 
in each <'-0untry, and also the maintenance of 
the es.bles, excluding the shore ends between 
the low water tidal marks a.nd t he cable huts 
R.re ca-rried out at t he joint cost of the two 
Administrations. 

Each Administration carries out at its own 

cost t.he protection and ma-intenance of _the 
submarine cables between the low water_ t1dal 
marks and the cable huts on its own terr1tory. 

Each Administration earries out at its own 
cost the construction and maintenance of t~e 
land lines, including the cable huts and their 
fittingR on its own territory. . 

The submarine cables for telephomc com
munication between the two countries are 
maintained in accordance with the conditions 
which apply for the time being to the main
tenance of the subm1trine cables for telegraph1c 
communication betw€en tbe two countries 
under the Agreement to that effeC't between 
the two Administrations. 

Art . II. As laid down in Artic!e 8 of the 
:r r.ternational ConVfmtion of St. Petersburg 
each of the contracting parties retains the 
ricrht where necessary of suspend.'.ng totally_ or . 
p;rtially the telephone service without bemg 
liable to any inuPmnity. • 

Art. III. The British and Netherlands A~
ministrations are not subject to any respons1-
bility to subscribers and. other ~embers of the 
public on account of the mternat10nal telephone 
sernce between Eng!and and Holland and,1or 
other countries, 

Art. IV. The arrangements prescribed in 
Chapter XXIV (Tel~phone Se!~ce) of th_e 
International Regulat10ns (ReVIS1on of Pans 
1925) annexed to the International Tel~graph 
Convention of St. Petersburg are apphe~ ~o 
the telephonic service between Gre9,t Bri_tam 
and the Netherlands a,i amplified and mod1fied 
by tht> foi.low.i.ng cond.i.tions : 

B. Duration of Bervice. 
(1) The exchanges at the terminal points of 

the Anglo-Dutch cÎJ.'cuits shall be open always. 

E. Urgent Private Calls. 
§ 1. Urgent private calls are not admitted. 

F . Lightning Calls. 
§ l. Lightn.i.ng rails are not admitted. 

G. Government Calls. 
§ 2. Urgent- State Calls are not admit,ted. 

H . Subscription Calls. 
§ 1. (1) Subscription calls at fixed hour" are 

authorised during the periods of light traflic 
and a1e subject to one half the unit charge. 

§ 3. During the hours of light _traffic subsci:ip• 
tion calls of more than six mmutes dmat10n 
may be adm.i.tted by t,he Offices in terested if 
the traflic upon the circuits to be employed 
permits. _ . 
· The minimum duration of a subscr.1pbon 
call is fixed at six minutes. 

§ 6. (2) The supplement\l,ry conversation is 
considered as a new call [Sec. L, § 1 (l)] and 
charged for dm.i.ng the hours of light traflic at 
threefifths (3/5) of the unit charge. 

K. Tarifjs. Col/e(;tion of charges. 

§ 3. For the fixing of ter~a~ c~arg~s .= 

The territory of Great Bntarn is d1v1ded 
into three zonPS. 

Tlie territory of the Netherlands comprises 
a single zone. 
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Limits of Zones Great B7ita,in. 

The first zone comprifies the following 
counties: 

Bedford, Berkshire, Buckingham, Cambridge, 
Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Hert
ford, Huntingdon, Ke11t, Leicester, Lincoln, 
London, Middlesex, Norfolk, Northampton, 
Not tingham, Oxforrl, R ut land, Somerset, Suf
folk, Surrey, Sussex, Warwick, Wiltshire and 
WorcPstP.r. 

The second zone comprises the following 
c-ounties: 

Anglesey, Brecknock, Carnarvon, Cardigan, 
Carmarthen, Chester, Cornwall, Cumberland, 
Denbigh, Derby, Devon, Durha.m, Flint. 
Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merioneth, 
Montgomery, Monmoutb, Northumberlan:l, 
Pembroke, R adnor, Salop, Staffor<l, Westmor-
Jand and York. · 

The third zone comprises: 
Scotla-nd and Northern Ireland. 

T erminal Charges. 

The charge accruing to each terminal Ad
:r.rinistration per unit call is fixed in the unit 
defined in Article 24 (Ch. VIII) of the Inter
national Telagraph Convention (Revision of 
Paris 1925) as follows : 

Great Britain. 

6,25 francs (gold) for each call originating 
;n or destined for the first 7.one. 

8,75 francs (gold) for each call originating 
in or destined for the first zone. 

10, 75 francs (gold) for eRch call originating 
in or destined for the third zone. 

The Netherlands : 6,25 francs. 
These charges comprise the quota of each 

of the Administrations accruing from the 
transit of submarine cables. 

Total of the unit charge in the rtlations 
between the different zones : 

The total of the unit charge for each relation 
is indicated by the following tablc : 

!
Francs. \' füitish 

share. j 

Relations between 
t he Netherlands 
and Great, Britain 1 
1st zone 12,50 l 6,25 

Great Britain 2nd
1 zone 15,- 1 8,75 

Great Britain 3rd l 
zone ...... 17,- 10,75 

1 

Dutch 
share. 

6,25 
fran cs (gold) 

6,25 
fran<1s (gold) 

6,25 
francs (gold) 

§ 6. The hours of li~ht traffic are as follows : 
From 19.0 h. to 8 h. (legal time of country 

of origin). So far as subscription calls are 
concerned, the country of origin is that in 
which the subscription has been paid. 

During the period of light traffic the charge 
applicable to an ordinary private call is fixed 
at three fifths (3/5) of the unit charge. 

L . .iJ,J ethod of application Of cnarge. 
A special charge in the case of non-reply from 

su bscribers shall not be levied. · 

M. Demands /or calls. 
§ 3. The number is limited to one in the 

Anglo-Dutch service. 

N. A ui:s d'appel and .P~eavis. 
§ 1. (4) Calls wit h aviR d'appel and preavis 

are not, admitted. 
Art. V. The present agreement wbich super

sedes all previous agreements relating to the 
Anglo-Dutch telephone service will take effect 
at the date which shall he fixed by t,he con
tracting AdministrRtions as soon as it becomes 
definitive in accordance wit-h the special 
Jegislation of the States interested. 

It shall remain in force for one :,"ar after 
notice of termination is given by eithn of the 
Administra.tions. 

Done at London, 
W. MITOHELL-THOMSON, 

His Majesty's Postmaster GP.neral. 

VERTALING. 

OVEREENKOMST tot re.geling van de tile
foon.;1emeenschap tiisschen Groot-Britanmë 
en Neder/,f,.nd. 

De DirPcteur-Generaal der PosterJen en 
Telegrafie der Nederlanden en de Postmaster 
General ,-an Groot-Britanniö en Noord-Ierland 
zijn overeengekomen hetgeen volgt : 

Art. I. Voor dezen dienst worden gebruikt 
onderzee~che kabels tusschen de Engclsche en 
de Nederlandsche kust, welke zijn verbonden 
met geschikte landlijnen. 

De kosten van aanschaffing en leggen van 
die kabels tussch,m de kabelnetten, waarin de 
kabels in elk land eindigen, en evenzoo van de 
instandhouding van de kabels, met uitsluiting 
van de kustgedeelten tusschen de laagwater
lijnen en de kabelhutten, zijn voor gezamenlijke 
rekening van de beide Administratiën . 

Elke Administratie zorrt op haar eigen 
kosten voor de bescherming en instandhouding 
van de onderzeesche kabels tusschen de laag
waterlijnen en de kabelhutten op haar eigen 
gebied. 

Elke Administratie zorgt op haar eigen 
kosten voor den bouw en de instandhouding 
van de landlijnen met inbe~rip van de kabel
hutten en de montage op naar eigen gebied. 

De onderzeesche kabels voor telefonische 
gemeenschap tusschen de twee landen worden 
in stand gehouden, overeenkomstig de voor
waarden, welke alsdan t-oepassing vinden voor 
de instandhouding van de onderzeesche kabels 
voor de t elegrafisèhe gemeenschap t usschen de 
twee landen, krac-htenR d{; overeenkomst, voor 
dat doe! tusschen de heide Administratiën 
gesloten. 

Art. II. Overeenkomstig het btpaalde in 
artikel 8 van de Internationale Overeenkomst 
van St. P etersburg behoudt elke der contrac
teerende partijen het recht zoo noodig den 
telefoondienst geheel of gedeeltelijk te st aken, 
zonder tot eenige schadevergoeding gehouden 
te zijn. 

Art. III. De Engelsche en Nederlandsche 
Administratie dragen geenerlei verantwoorde-
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lijk.heid tegenover geabonneerden en het overige 
publiek betreffende <len internationalen t-ele
foondien~t tusschen Engeland en Ne<lerland 
en (of) andere landen . 

Art. IV. De bepg,lingen in hooBstuk XXIV 
(Telefoondienst) van het Internationaal rlienst
reglement (Herziening van Parijs 1925), be
hoorendP bij de International,, Telegraafover
eenkomst van St. Petersburg, gelden voor den 
telefoondienst t.usschen Grnot-Britannië en 
Nederland, behoudens de volgende verduidelij-
kingen en aanvullingen : -

B. Dui1r van den dienst. 
(1) De b11reelen op de eindpunten va.n de 

Rngelsch-Nederlandsche gp)eitl.ingf'n zijn door
loopend opengesteld. 

:i,-; . Dringende particuliere gesprekke.n. 
§ 1. Dringende pa et iculiere gesprekken wor

d en niet toegelaten. 

F . Bliksemgespreklcen. 
§ 1. Bliksemgesprekken worden niet t oege

laten. 
G. Regeeringsgesprekken . 

§ 2. Dringende Reget>ringsgesprekken worden 
niet toegi-,laten. 

H. Abonnement8gesprekken. 
§ l. (1) Abonnementsgesprekken op vaste 

uren worden toegelaten gedurende de perioden 
van gering v~rkeer en tegen bfltali'ng van de 
helft van de takseanheid. 

§ 3. In de perioden van gering verkeer kunntin 
abonnementsgesprekken van langeren rluur dan 
zes minuten door de betrokken kantoren wor
den toegelaten, wanneer de belasting der te 
gebruik~n geleidingen zulks toelaat. 

De minimum duur van een abonnements
gesprek is bepaald op zes minuten. 

§ 6. (2) Het aanvullingsge~prek wordt be
schouwd al~ een nieuw gesprek [Afdeeling L, 
§ 1 (l)], t erwijl daarvoor verschuldigd is ge
durende d a uren van gering verkeer drie vijfden 
(3/5) van de t.akseenheid. 

K. T cirieven. I nning van de talcsen. 
§ 3. Voor de vaststelling van de eindtaksen: 
Is het grondgebied van Groot-Britannië ver

deeld in drie zonen . 
Omvat het grondgebied va.n Nederland een 

e nkele zone. 
ffrenzen der zonen (}root-Britannië. 

De eerstz zone omvat de volgende graaf
schappen: 

Bedford, Berkshire, Buckingham, Cambridge, 
Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Hert
ford, Huntingdon, K f.nt, Leiee,ater, Linco!n, 
London, Middlesex, Norfolk, Northampton, 
Nottingham, Oxford, Rut,land, Somerset, Suf
folk, Surrey, Sussex, Warwick, Wilt hire en 
Worcester. 

De tweede zone omvat de volgende graaf
AChappen: 

AnglPsey, Br~cknock, Carnarvon, Cardigan, 
CarmarthEn, Chester, Cornwall, Cumberland, 
Denbigh, Derb,, Devon, Durham, F!int, 
Glamorgan. He:reford, Lancaster, Merioneth, 
l\fontgomery, Monmouth, Northumberland, 
Pembroke, Radnor, Salop, Stafford, West,mor
land en York. 

De derde zone omvat: 
Schotland en Noord-Ierland. 

Eindt,a,ksen. 
De aan elke eind-Administratie per gespreks

eenheid toek::imende taks is vastgesteld in de 
munteenheid, welk~ is aangegeven in artikel 
24 (Hoofdstul, VIII) van het Internationaal_ 
rlienstreglement (Herziening van Parijs 1925), 
en is als volgt : 

Groot-Rritannië. 
6,25 goudfranken voor elk gesprek afkomstig 

van of bestemd voor de eerst-e zone ; 
8,75 goudfranken voor elk gesprek afkomstig 

van of best emd voor de tweede zone; 
10,75 goudfranken voor elk gesprek afkom

stig van of bestemd voor de derde zone. 
Nederland: 6,25 goudfranken. 
In deze taksen is voor elke Administratie 

mede begrepen de vergoeding voor het gebruik 
van onderzeesche kabels. 

Totaal van dt> takseenheid in het verkeer 
tusscben de verschillende zones : 

Het totaal van de takseenheid voor elk ver
keer is aangegeven in de volgende tabel : 

Verke,·r tusschen 
Nederland en 
Groot-Britannië 
le zone . . . 12,50 

Groot-Bri tannië 
2e zone . . . 1 15,-

Groot-Britannië 
3e zone . · 17,-

Aandeel 
)l"e:lerland. 

6,25 6,25 
goudfranken 

8,75 fi,25 
goudfran ken 

10,75 6,25 
aouclfranken 

§ 6. De uren van gering verkeer zijn de 
volgende: 

Van 19 uur (7 uur namiddag) tot 8 uur 
(wettelijke tijd van het land van oorapwng). 
B\j abonnementsgesprekken is het land van 
oorsprong dat, wa1tr het abonnement is aan
gevraagd, 

In de uren van gering verk%r wordt de taks 
voor een gewoon part-iculier gesprek op drie 
vijfden (3/5) van de takseenheid hepa•ld. 

L. Wijze van t,>epassing der tariei;en. 
Een bijzondet'e t 1tks wordt ingeval de geabon

neerden niet antwoorden niet geheve:,. 

M. Gespreks<1anvragen. 
§ 3. In het Eng-el.Rch-Nederlandsche verkeer 

wordt ht:t aantal gespreksaanvragen beperkt 
tot een. 

N. Telefoon.oproepberichten ,in -voorberichten. 
§ 1. (4) Gesprekken met oproepberichten en 

voo~berichten zijn niet toegdaten. 
Art. V. Deze overeen.komst, welke alle voûge 

overeen.komsten betreffende den .Engelsch
Neder!andschen telefoondienst vervangt, zal in 
werking treden op den dag, welke door de 
contracteerende Administratiën zal worden 
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bepaald, zoodra zij volgens de bijzondere wet
geving van de betrokken Staten van kracht 
zal zijn geworden. 

Zij blijft van kracht gedurende een jaar 
nadat opzegging daarvan door één der Admi
nistratiën zal zijn geschied. 

Gedaan te 's-Gravenhage, 11 Maart 1927. 
De Directeur-Generaal 

der Posterijen en Tf.le,grafie der Nederlanden, 
DAMME. 

ARRANGEMENT concernant le Service télé
phonique entre Ze Grand-Duché de Luxem
bourg et Ze., Pays-Bas par la Belgique. 

Article premi,,r. Les disposifrms prévmle au 
chapitre XXIV (service téléphonique) du 
Règlement International (Revision de Paris 
1925) annexé à la Convention Télégraphiqt:e 
Internationale de St. Pétersbourg sont app!i
quées au s~rvice téléphonique entre Ie Grand,
Duché de Luxembourg et les Pay.,-Bas par 
l'intermédiaire des voies de communication 
établies sur Ie t.erritoire de la Belgique, sous 
réserve des précis'ons et additions suiv::rntes : 

C. Liste des abonnés et des poste-• publics. 
§ 4. Les commandes relatives aux listes 

d'abonnés (Annuaires des t;PJéphonPs) luxem
bourgeois et néerlandais qui doivent être 
vendues au public seroot adresséee respective
ment à Monsieur Ie Directeur des postes et 
des télegmphes à T.1Uxembour'} et à Monsieur 
Ie Directeur du bureau télégraphiqne de la Haye. 

E. Conversations privées urgentes. 
§ 1. Les conversations privées urgentes sont 

ad.mises. 

F. Conversations "Eclairs". 
§ 1. Les conversations "Ecl<tirs" ne sont pas 

a.dmises. 

G. Conversati,0ns d'Etat. 
§ 1. (2) Il existe des convf'rsations d'Etat 

urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. 
§ 2. (5) La durée des conversations d'Etat 

n'est pas limité. Toutefois l'administration 
beige se réserve le droit dP limiter à six minutes 
la durée des conversations d'Etat ordinaires, 
lorsque ceR communications sont établies par 
l'intermédiaire d'un de scs bureaux. 

H. Conversations par abonnement. 
§ 1. (1) Les conversations par abonnement 

sont autorisées pendant les periodes de faible 
trafic ainsi que pendant les autres périodes. 

§ 1. (4) Les conversations par abonnement 
sont soumises aux taxes suivantes : 

a. i;>endant les périodes de faible trafic : la 
moitie de l'unité de taxe ; 

b. pendant les autres périodes : Ie triple de 
l'unité de taxe. 

§ 2. (1) Ajouter: 
"Le demandeur d'une conversation par 

abonnement à effectuer pendant les heures 
de fort trafic a la faculté de demander l' exclusion 
des dimanches et des jours fériés." 

§ 5. Le montant de !'abonnement est calculé 
sur une durée moyenne de trente jours en règle 
générale, mais à vingt-cinq jours dans les cas 

ou, pour les conversations par abonnement à. 
effectuer pendant les heures de fort trafic 
(Section H, § 2. (1) ci-dessus) Ie demandeur a 
exigé l'exclusion des dimanches et des jours 
fériés. 

§ 6. (2) Ajoutcr : 
,,La conversation supplémentaire est con

sidérée comme une nouvelle conversation 
( Section L, § 1. ( 1)) et taxée : pendant les 
heures de fort trafic à l'unité de taxe et pendant 
les heures de faible trafic aux ttois cinquièmes 
(3/5) de l'unité." 

§ 7. (3) Ajouter: 
"Dans Ie cas ou Ie montant de l'abomiement 

est calculé sur une durée moyenne de vingt
cinq jours (Section H , § 2 (1) ci-dessus), Ie 
remboursement est fixé au vingt-cinquième de 
ce montant ou -à la partie du vingt-cinquième 
du montant de !'abonnement correspondant au 
temps perdu. " 

K. Tarifs-Perception des taxes. 

§ 3. Zones. 

Pour la détermination des taxes terminales, 
le territoire du Grand-Duché de Lu.'Cembourg 
et celui des Pays-Bas ne forment chacun qu'une 
zone. 

Une taxe uniforme est attribuée à la Bel
gique pour chaque conversation, quelle que 
soit la voie beige utilisée. 

Le montant de l'unité de taxe et la part 
revenant à chaque Administration sont, indi
qués au tableau suivant : 

Francs or. , Francs or. 
5,- 0,50 

Francs or. , Francs or· I 
2,- [ 2,50 

§ 6. Les heures de faible trafic sont celles de 
19 à 8 h. (temps légal du pays d 'orgine). En 
ce qui concerne les conversations par abonne
ment, Ie pays d'origine est celui ou !'abonne
ment à été souscrit. 

Pendant la période de faible trafic, la taxe 
applicable à une conversation privée ordinaire 
est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité 
de taxe. 

L. Mode d'application des tarifs. Dm·ée des 
conversations. 

§ 8. (2) et (3). En cas de non réponse du 
demandeur, il est perçu la taxe afférente à 
une unité de conversation de la catégorie de
mandée ; en cas de non ré,Ponse du demandé, 
aucune taxe n'est appliquee. 

Lorsque, après avoir répondu à !'appel 
préalable, Ie demandeur ou le demandé ne 
répond pas à !'appel définitif, cette non réponse 
est assimilée à un refus. La taxe pour une 
conversation d'une durée de trois minutes de 
la catégorie de la conversation demandée est 
donc appliquée. 
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N. Avis d'ap-pel et préavis téléphoniques. 
§ 1. (4) Les communications avec préavis et 

avis d'appel sont ad.mises. 
Dans leur établissement, les Administrations 

intéressées conviennent de se conformer à 
!'avis du Comité Consulta tif International 
ayant pour titre "Mode d'établissement des 
COIQ.munications avec préavis ou avis d'appel", 
avis qui complète les dispositions du R èglement 
International (Revision de Paris). 

0. Etablissement et rupture des commu
nications. 

§ 2. (3) Si Ie trafic est suffisamment intense, 
les demandes de communication doivent être 
transmises entre bureau tête de ligue de telle 
manière qu'outre la conversation en cours, 
chaque bureau t~te de ligue ait au moins deux 
demandes de communications en instance dans 
chaque sens. 

Pour l'établis ement des communications à 
l'intervention d'un bureau beige; les trois 
Administrations conviennent de se conformer 
aux règles d 'exploitation préconisées par Ie 
Comité Consultatif International pour Ie trafic 
international de transit. En cas de divergence 
entre Ie bureau tête de ligue - cöté deman
deur - et Ie bureau de transit au sujet de Ja 
durée de~ conversations, !'avis du bureau de 
transit prévaut. 

Q. Comptabilité. 
Les t~xes terminales seront Jiquidées direc

tement entre les Administrations Juxembour
geoise et néerlandaise. La liquidation des taxes 
de transit se fera entre l'Administration beige 
et les deux Administrations débitrices. L'Ad
ministration beige comprendra Jes taxes de 
transit dues par J'Administration néerlandaise 
dans son compte du trafic néerlando-belge, 
séparées des autres montants et les taxes de 
transit <lues par l'Administration grandducale 
dans sou compte du trafic belgo-luxembourgeois. 

Art. 2. En vertu de l'article 8 de la Conven
tion Internationale de St. P étersbourg, chacune 
des parties contract ant es se réserve de suspendre 
totalement ou partiellement Ie service télé:pho
niq ue sans être tenue à aucune indemnite. 

Art. 3. Le présent arrangement aura une 
durée indéterminée, mais il pourra être résilié 
par chacune des Administrations intéressées 
moyennant un préavis de trois m ois. 

Fait en triple expédition, 
à Luxembourg, Ie 7 mars 1927. DUP0NG. 
à la Haye, Ie 29 février 1927. 

Le Directeur Général 
des Postes et des Télégraphes, 

DAI>111rn. 
à BruxeHes, Ie 18 mars 1927. 

Le Directeur Général 

VER'l"ALING. 

des Télégraphes et des Télép_hones, 
AL. RQOSEN. 

OVEREENKOMST betreffende den telefoon
dienst tusschen het Groot-Hertogdom Luxem
burg en NederlandJ over B elgië. 

Artikel Eén. De bepalingen in hoofdstuk 
XXIV (Telefoondienst) van het Internationaal 
dienstreglement (H erziening van P arijs 1925) 
behoorende bij de Internationale Telegraaf-

overeenkomst van St. P etersburg, gelden voor 
den telefoondienst tusschen het Groot-Hert,og
dmn Luxemburg en Nederland over de verkeers
wegen over het grondgebied van België, be
houdens de volgende verduidelijkingen en aan
vullingen: 

C. Li,jst van de geabonneerden en de zelfstandige 
publieke stations. 

§ 4. De bestellingen betreffende de lijsten 
van de Luxemburgsche en Nederlandsche ge
abonneerden (telefoongidsen), di~ aan het 
publiek moeten worde~ verkocht, zul len ziJn 
te zenden respectievelijk aan den Directeur 

1

. der Posterijen en Telegrafie te Luxemburg en 
aan den Directeur van het Telegraafkantoor, 

1 

' s Gravenhage. 

E. Dringende particuliere gesprekken. 
§ 1. Dringende particuliere gesprekken wor

den toegelaten. 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 
§ 1. ,,Bliksem" gesprekken worden niet toe

gelaten. 
G. Regeeringsgesprekken. 

§ 1. (2) Er bestaan dringende Regeeringsge
~prekken en gewone R egeeringsgesprekken. 

§ 2. (5) De duur van Regeeringsgesprekken 
is niet beperkt. De Belgische Administratie 
behoudt zich echter het recht voor den d,uur 
van gewone Regeeringsgesprekken tot zes 
minuten te beperken, wanneer deze gesprekken 
door tusschenkomst van een van haar kantoren 
worden tot stand gebracht. 

"' H. Abonnementsgesprelclcen. 
§ 1. (1) Abonnementsgesprekken worden 

toegelaten zoowel gedurende de periode van 
gering verkeer als gedurende de overige peri
oden. 

§ 1. (4) Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen : 

a. gedurende de perioden van gering verkeer 
de helft van de takseenheid ; 

b. gedurende de overige perioden het drie
voud van de takseenheid. 

§ 2. (1) Bijvoegen: 
"De aanvrager van een abonnementsgesprek 

in de uren van druk verkeer heeft het recht 
te verzoeken dat Zon- en feestdagen uitvallen " 

§ 5. Het bedrag van het abonnement wordt 
in het algemeen berekend naar een gemiddelden 
duur van dertig dagen, maar naar vijf en t win
tig dagen in die gevallen, waarin voor abonne
mentsgesprekken in de uren van druk verkeer 
(Afdeeling H, § 2. (1) hierboven) de aanvrager 
heeft verzocht de Zon- en feestdagen uit te 
sluiten. 

§ 6. (2) Bijvoegen : 
"H et aanvullingsgesprek wordt besC'houwd 

als een nieuw gesprek (afdeeling L, § 1. (1), 
waarvoor verschuldigd is : in de uren van druk 
verkeer een takseenheid en gedurende de uren 
van gering verkeer drie vijfden (3/5) van de 
takseenheid." 

§ 7. (3) Bijvoegen: 
,, Ingeval het a bonnementsbedrag wordt be

rekend naar een gemiddelden duur van vijf 
en twintig dagen (afdeeling H, § 2. (1) hier
voren), wordt een vijf en twintigste deel van 
dit bedrag of het gedeelte van een vijf en twin-
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tigste deel van het abonnementsb"drag over
eenstemmende met den verloren tijd terug
betaald." 

K . Tarieven-Inning van taksen. 
Zonen. 

§ 3. Voor de bepaling van de eindtaksen 
vormen het grondgebied van het Groot-Herwg
dom Luxemburg en dat van Neder/,and elk 
s lechts eene zone. 

Een uniforme taks wordt toegekend aan 
België voor elk gesprek, onverschillig van 
welken Belgischen verkeersweg wordt gebruik 
gemaakt. 

Het bedrag van do takseenheid en het aan 
elke Administratie toekomende aandeel zijn 
aangegeven in de volgende tabel : 

. i . 
i,~ 0 S 
~ __g c5.g 
~~ d) go 
]] ~~ 
~z ~~ 

---~-<11 __ _ 
1 

Goud - 1 Gond- [ Goud- 1 Goud
fra_!lken. f franken. franken. 1franken . , 

D,- 0,50 1 2.- 2,50 
1 

De uren van gering verkeer zijn die van 
19 uur tot 8 uur (wettelijke tijd van het land 
van oorsprong) . Bij abonnementsgesprekken is 
het land van oorsprong dat waai het abon
nement is aangevraagd. 

In de periode van gering verkeer wordt · de 
taks voor een gewoon particulier gesprek op 
drie Yijfden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. Wijze van wepassing der tarieven. Di,ur der 
gesprekken. 

§ 8. (2) en (3). Wanneer de aanvrager niet 
antwoordt, wordt de taks geheven voor een 
gesprekseenheid van de gevraagde klasse. 
\Vanneer de opgeroepene niet antwoordt,wordt 
geen taks ingevorderd. 

Wanneer de aanvrager of de opgeroepene, 
na beantwoording van den voorloopigen op
roep, op den definitieven oproep niet ant
woordt, wordt dat niet-antwoorden met een 
weigering gelijk gesteld. Alsdan wordt geheven 
de taks voor een gesprek van drie minuten van 
de klasse van het gevraagde gesprek. 

N. Telefoo1wproepberichten en voorberichten. 

§ 1. (4) Voorberichten en telefoonoproep
berichten worden toegelaten. 

Bij hunne afwikkeling schikken de admini
stratiën zich naar het advies Yan het "Comité 
Consultatif International", dat het opschrift 
draagt "Mode d'établissement des communi
cations avec préavis ou advis d'appel" en dat 
de bepalingen van het Internationaal dienst
reglement (lierziening van Parijs) aanYult . 

0. Totstandbrenging en verbreking van verbin
dingen. 

§ 2. (3) Als het verkeer voldoende druk is, 
moeten de gespreksaanvragen tusschen de 
eindkantoren zoodanig worden overgebracht, 

dat behalve het aan den gang zijnde gesprek, 
elk eindkantoor t en minste twee gespreksaan
vragen in elke richting voorhanden heeft. 

Bij het tot stand brengen van verbindingen 
door tusschenkomst van een Belgisch kantoor 
schikken de drie Administratiën zich naar de 
door het Comité Consultatif International aan
bevolen exploitatieregelen voor het interna:
tionale transitverkeer. In geval van versohil 
tusschen het eindkantoor - aanvraagzijde 
en het transitkantoor omtrent den duur der 
gesprekken geldt de meening van het transit
kantoor. 

Q. Afrekening. 

De eindtaksen zullen rechtstreeks worden 
verrekend tusschen de Luxemburgsche en 
Nederlandsche Administratiën. De verrekening 
der transittaksen zal geschieden tusschen de 
Belgische Administratie en de beide Adrni
nistratiën, welke te betalen hebben. De Bel
gische Administratie zal de door de Nederland
sche Administratie verschuldigde transittaksen, 
gescheiden van de overige bedragen, opnemen 
in hare rekening van het Nederlandsch-Bel
gische verkeer en de transittaksen verschuldigd 
door de Luxemburgsche Administratie in hare 
rekening van het, Belgisch-Luxemburgsche ver
keer. 

Art. 2. Krachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende partijen zich 
het recht voor den telefoondienst geheei of 
gedeeltelijk te staken, zonder tot een:ige schade
vergoeding gehouden te zijn. 

Art. 3. Deze overeenkomst geldt voor onbe
paalden tijd, maar zal te allen tijde door elke 
der betrokken Administratiën kunnen worden 
opgezegd met inachtneming van een termijn 
van drie maanden. 

Opgemaakt in drievoud, 
te Luxemburg, den 7 Maart 1927. 

DUPONG. 
te 's Gravenhage, den 28 Februari 1927. 

De Directeur-Generaal 
der Posterijen en' Telegrafie, 

DAMME. 
te Brussel, den 18 Maart 1927. 

De Direäeur-Generaal 
der Telegrafie en der Telefonie, 

AL. RoosEN. 

ARRANGEMENT SUR LE SERVICE 
TELEPHONIQUE, entre l'Autriche et les 
Pays-Bas par l' Allemagne. 

Article l er. Un service téléphonique est 
organisé entre l'Autriche et les Pays-Bas par 
l 'intermédiaire des voies de communication 
établies sur le territoire d'Allemagne. 

Art. 2. Les dispositions prévues au chapitre 
XXIV (service téléphonique) du R èglement 
International (Revision de Paris 1925) annexé 
à la Convention Télégraphique Internationale 
de St. Pétersbourg sont appliquées au Service 
téléphonique entre l'Autriche et les Pays-Bas, 
sous réserve des précisions et additions sui-
vantes: ·, 

C. Liste des abonnés et des postes publics. 
§ 4. Les commandes relatives aux listes 

d'abonnés (a.nnuaires des téléphones) qui doi-



587 24- 'EP'l'EMBER (S.325) 1927 

vent être vcndue au public seront adressées 
pour l'Autriché à la "Telegraphendirektion 
Wien" et pour les Pays-Bas au bureau télé
graphique de la Haye. 

E. 0011 rcrsations privées urgentes. 
§ l . Les cuuvcrsations pri vées urgentes sont 

admiscs. 
F. Gonversations "Eclairs". 

§ l. Les conversations ,.éclairs" sont admises. 
§ 3. La ta.xe d 'une conversa.tion "écla ir" est, 

fixée au décuple de Ja taxe afférente à une 
conversation privée ordinaire échangée durant 
la même p ' riode de taxe. 

G. Gonversations d'Etat. 
§ 1. (2) Il existe des conversations d'Etat 

urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. 
§ 2. (5) La durée des conversations d'Etat 

n'est pas limitée. Toutefois l'Administration 
allemande se réserve Ie clroit de limiter à six 
minutes ia durée des conversations d'Etat 
ordinaires lorsque ces co=unieations sont 
établie par l'i ntermédiaire d 'un de ses bureaux. 

H. Conversations par abonnement. 
§ 1. (1) Le conversations par abonnement 

sont autori ées pendant les periodes de faible 
trafic ainsi que pendant les autres périodes. 1 

§ 1. (4) Les conversations par abonnement 
sont soumises aux taxes suivantes : 

a. pendant les périodes de faible tralie : à 
la moitié de l'unité de taxe ; 

b. pendant les a utres périodes au triple de 
l 'uni té de taxe. 

§ 2. (1) Ajouter: 
Le demandeur d'une conversation par 

abonnement à effectuer pendant les heures de 
fort trafic a la faculté de demander l'exclusion 
des dimanches et des ;ours fériés. 

§ 3. Pendant les heures de fai ble tralie, des 
séances d 'abonnement d'une durée supérieure 
à six minutcs peuvent être consenties par les 
bureaux intéres és si le tralie à écouler nor
malement par les circuits à empruuter Ie 
permet. 

§ 5. Le montant de ]'abonnement est calculé 
sur une durée moyenne de trente jours en r ègle 
générale, mais à vingt-cinq jours dans les eas 
ou, pom Jes eonver ations par abonnement à 
effectuer pendant les heures de fort tralie 
( ection H, § 2 (1) ci-dessus) Je demandeur 
a exigé l'exclusion des dimanches et des jour 
fériés. 

§ 6. (2) Ajouter : 
La conversation supplémentaire est consi

dérée comme une nouvelle conversation [Section 
L, § 1 ( 1 )l et taxée : pendant Ie heures de fort 
tralie à l 'unité de taxe au moins et pendant 
les heures de faible tralie aus trois cinquièmes 
(3/5) de l'unité au moins. 

§ 7. (3) Ajouter: 
:bans Ie cas ou Ie montant de !'abonnement 

est calculé sur une durée moyenne de vingt
cinq jours ( ection H, § 2 (1) ei-dessus), Ie 
remboursement est lixé au vingt-cinquième de 
ce montant ou à la partie du vingt-cinquième 

1 Pendant les au tres périodes seuleu ent à 
partir d'une date à fixer ultérieurement de gré 
à gré entre les trois Administrations mtéressée . 

du montant de !'abonnement corre pondant 
au temps perdu. 

K. Tarifs. Perception des taxes. 
§ § 3 et 4. 

Parts tenninales. 
Autriche. 

La part terminale revenant à l'Autriche, !>8:r 
unité de taxe, pour les communications origi
naires ou à destination des vi l!es ci-aprè~, est 
fixée comme suit : 

Wien ... . deux fran s 60 centimes (2 fr. 60). 

Pays-Bas. 
La part terminale revenant aux Pays-Bas, 

par unité de taxe, est lixée à un franc cinquante 
centimes (1 fr. 50) quels que soient les bureaux 
d'origine ou de destination dans ee pays. 

Part de transit. 
Allemagne. 

La part revenant à l'Administration alle
mande, par unité de taxe, est lixée à cinq 
francs vingt centimes (5 fr. 20) pour teute 
conversation quels que soient les bureaux 
d'origine et de destination. 

§ 6. Les heures de faibl e tralie sont les sui
vantes : 21 heures à 8 heures (temp légal du 
pays d'origine). En ce qui concerne les con
versations par abonnement, Ie ,Pays d 'origine 
est celui ou !'abonnement a éte souscrit. 

Pendant la. période de fa.ible tralie, la taxe 
applicable à une conversation privée ordinaire 
est lixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité 
de taxe. 

L. Jlfode d'application des tari;s. Durée des 
conversat-ions. 

§ 8. (2) et (3) En cas de non réponse du 
demandeur il est perçu la taxe pour . une con
versation . d'une durée de trois minutes de la 
eat égorie de la conversation demandée. En 
cas de non réponse du demandé, aucune taxe 
n'est appliquée. 

Lorsque après avoir répondu à )'appel pré
alable, le demandeur ou Ie demandé ne répond 
pas à !'appel délinitif, cett.e non réponse est 
assimilée à un refus. La taxe pour une conver
sation d'une durée de trois minutes de la 
catégorie de la conversation demandée est 
donc appliquée. 

_ . At>is d'appel et préavis téléphoniques. 
§ 1. (4) Les commu:nications avec préavis et 

avis d'appel sont admises. Dans leur établis
sement, les Administrations se conformeront 
à !'avis du Comité Consultatif International 
ayant pour titre "Mode d'établissement des 
communications avec préavis ou avis d 'appel", 
avis qui complète les dispositions du Reglement 
international (Revision de Paris). 

0. Etablissement et rupture des 
comm.unications. 

§ 2. (3) Si Ie tralie est suffisamment intense, 
les demandes de co=unications doivent être 
transmises entre burea.ux tête de ligne de telle 
manière qu'outre la conversation en cours 
chaque bureau tête de ligne ait au moins deux 
demandes de communication en instance dans 
chaque sens. 

§ 4. (5) Aux heur d'eneombrement, les 
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circuits internationaux à grande distance 
doivent être, autant que possible, desservis à 
raison d 'une opératrice par circuit. 

§ ll. Pour l 'établissement des communica
tions à effectuer par l'intermédiaire d'un 
bureau de l'Administration allemande, les trois 
Administrations se conformeront à !'avis du 
Comité Consultatif International des Com 
munications téléphoniques à grande distance 
ayant pour titre "Règles d'exploitation pour 
le trafic international de transit", avis qui 
complète les dispositions du R èglement ;nter
national (Revision de Paris 1925). 

Toutefois la disposition facultative figurant 
sous la lettre h de eet avis est remplacée par 
la suivante : 

h. En cas de divergence entre le bureau tête 
de ligne - cöté demandeur - et Ie bureau 
de transit sur la durée des conversations, !'avis 
du bureau de transit prévaut. 

Q. Comptabilité. Disposition additionnelle. 
Les taxes terminaies seront liquidées direc

tement entre les Administrations au trichienne 
et néerlandaise. La liquidation des taxes de 
transit se fera entre l'Administration allemande 
et les deux Administrations débitrices. L'Ad
ministration allemande comprendra les taxes 
de transit dues par l'Administration néerlan
daise dans sou compte du trafic néerlando
allemand, séparées des autres montants et les 
taxes de transit dues par l'Administration 
autrichienne dans son compte du trafic austro
a" emand. 

Art. 3. En vertu de l'article 8 de 'a Conven
tion internationale de S t. Pétersbourg chacune 
des parties contract antes se réserve de sus
pendre totalement ou partiellement le service 
téléphonique sans être tenue à aucune indem
nité. 

Art. 4. Le présent Arrangement sera mis à 
exécution à la date qui sera fixée par les Ad
ministrations contractantes dès qu'il sera 
devenu définitif selon la législation particulière 
à chacun des Etats intére~sés. Il aura une durée 
indéterminée et pourra être résilié en tout 
temps moyennant avertissement préalable de 
trois mois. 

Fait triple, 
à la Haye, Ie 17 décembre 1926. 

Le Directeur Général des Postes et des 
Télégraphes des Pays-Bas, 

DAMME. 
Wien, le 12 janvier 1927. 

Le Directeur Général, 
liOHEISEL. 

à Berlin, Ie 22 janvier 1927. 
Der R eichspostminister, 1. V. 

FEYERABEND. 

VERTALING. 

OVEREENKOMST BETREFFENDE DEN 
TELEFOONDIENST tusschen Oostenrijk 
en N eder/,and over Duitsch/,and. 

Art. 1. Er wordt een telefoondienst ingericht 
tusschen Oostenrijk en Nederland over de ver
keerswegen over het grondgebied van Duitsch
land. 

Art. 2. De bepalingen in hoofdstuk XXIV 
(Telefoondienst) van het Internationaal dienst
reglement (Herziening van Parijs 1925) behoo-

rende bij de Internationale Telegraafovereen
komst van St. Petersburg, gelden voor den 
telefoondienst tusschen Oostenrijk en Neder
land, behoudens de volgende verduidelijkingen 
en aanvullingen: 

C. Lijst van de geabonneerden en van de zelf
standige publieke stations. 

§ 4. De bestellingen betreffende de lij5ten van 
de geabonneerden (telefoongidsen), die aàn het 
publiek moeten worden verkocht, zijn te richten 
voor Oostenrijk aan de "Telegraphendirektion 
Wien" en voor Nederland aan het t elegraaf
kantoor t e 's Gravenhage. 

E. Dringerule particuliere gesprekken. 
§ 1. D ringende particuliere gesprekken wor

den toegelaten. 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 
§ 1. ,,Bliksem" gesprekken worden toege

laten. 
§ 3. De taks van een "bliksem" gesprek be

draagt het tienvoud van de taks verschuldigd 
voor een gewoon particulier gesprek, gewisseld 
gedurende dezelfde tariefsperiode. 

G. Regeeringsgesprekken. 
§ 1. (2) Er bestaan dringende Regeerings

gesprekken en gewone Regeeringsgesprekken. 
§ 2. (5) De duur van R egeeringsgesprekken 

is niet beperkt, De Duitsche Administratie 
behoudt zich echter het recht voor den duur 
van gewone Regeeringsgesprekken tot zes 
minuten te beperken, wanneer deze gesprekken 
door tusschenkomst van een van haar kantoren 
worden tot stand gebracht . 

H. Abonnementsgesprekken. 
§ 1. (!) Abonnementsgesprekken worden 

toegelaten zoowel gedurende de perioden van 
gering verkeer als gedurende de overige peri
oden. 1 

§ 1. (4) Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen : 

a. gedurende de perioden van gering ver
keer : de helft van de takseenheid ; 

b. gedurende de overige perioden : het drie
voud van de takseenheid. 

§ 2. (1) Bijvoegen: 
De aanvrager van een abonnementsgesprek 

in de uren va.n druk verkeer heeft het recht 
te verzoeken dat Zon- en feestdagen uitvallen. 

§ 3. In de perioden van gering verkeer kunnen 
abonnementsgesprekken van langeren duur 
dan 6 minuten door de betrokken kantoren 
worden toegestaan, wanneer de normale be-
1 asting der te gebruiken geleidingen znlks 
toelaat. 

§ 5. H et bedrag van het abonnement wordt 
in het a lgemeen berekend naar een gemid
delden duur van dertig dagen, maar naar vijf 
en twintig dagen in die gevallen, waarin voor 
abonnementsgesprekken in de uren van druk 
verkeer (Afdeeling H, § 2 (1) hierboven) de 
aanvrager heeft verzocht de Zon- en feest
dagen uit te sluiten. 

1 Gedurende de overige perioden eerst met 
ingang van een in gemeen overleg tusschen de 
drie betrokken Administratiën nader te bepalen 
datum. 
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§ 6. (2) Bijvoegen : 
Het aanvullingsgesprek wordt beschouwd 

als ·een nieuw gesprek [Afdeeling L, § 1 (1)), 
waarvoor verschuldigd is : in de uren van druk 
verkeer tenminste een takseenheid en gedu
re1;1qe _de uren van gering verkeer tenminste 
drie VlJfden (3/5) van de takseenheid. 

§ 7. (3) Bijvoegen: 
Ingeval het abonnementsbedrag wordt be

reken~ ~aar een gemid~elden duur van vijf 
en twmtig dagen (Afdeelmg H, § 2 (1) hiervo
ren), wordt een vijf en twintigste deel van dit 
bedrag of het gedeelte van een vijf en twin
tigste deel van het abonnementsbedrag overeen
stemmende met den verloren tijd terugbetaald. 

K. 1'arieven. I nning van taksen. 
§ § 3 en 4. 

Eindtaksen. 
Oostenrijk. 

De aan Oostenrijk toekomende eindtaks, per 
takseenheid, voor gesprekken afkomstig van 
of bestemd voor de hierna aenoemcle steden, 
is vastgesteld als volgt : 

0 

Weenen ..... twee frank zestig centiemen 
(2 fr. 60). 

N e<lerland. 
De aan _Ne~erland toekomende eindtaks, per 

takseenhe1d, 1s vastgesteld op een frank vijftig 
centiemen (1 fr. 50), ongeacht de kantoren 
van aanvraag of van bestemlning in dit land. 

Transittaks. 
Duitschland. 

Het aan de Duitsche Administratie toeko
mende aandeel, per takseenheid, is vastgesteld 
op vijf franken twintig centiemen (5 fr. 20) 
voor elk gesprek, ongeacht de kantoren van 
aanvraag en van bestemlning. 

§ 6. De uren van gering verkeer zijn de 
volgende : 9 uur nalniddag (21 uur) tot 8 uur 
voorlniddag (wettelijke tijd van het land van 
oorsprong). Bij abonnementsgesprekken is het 
land van oorsprong dat waar het abonnement 
is aangevraagd. 

In de uren van gering verkeer wordt de 
taks voor een gewoon particulier gesprek op 
drie vijfden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. Wijze van toe'J)Ussing <ler tarieven. Duur <ler 
gesprekken. 

§ 8. (2) en (3) Wanneer de aanvrager niet 
antwoordt, wordt de taks geheven voor een 
gesprek van drie Ininuten van de klasse 
van het gevraagde gesprek. Wanneer · de op
geroepene niet antwoordt, wordt geen taks 
ingevorderd. 

Wanneer de aanvrager of de opgeroepene, 
na beantwoording van den voorloopigen op
roep, op den definitieven oproep niet antwoordt, 
wordt dat niet-antwoorden met een weigering 
gelijk gesteld. Alsdan wordt geheven de taks 
voor een gesprek van drie minuten van de 
klasse van het gevraagde gesprek. 

N. Telefoonoproepberichten en voorberichten. 
§ 1. (4) Voorberichten en telefoonoproepbe

richten worden toegelaten. Bij hunne afwik
keling schikken de Administratiën zich naar 
het advies van het "Colnité Consultatif Inter
national", dat het opschrift draagt "Mode 
d'établissement des communications avec pré-

avis ou avis d'appel" en dat de bepalingen van 
het Internationaal dienstreglement (Herziening 
van Parijs) aanvult. 

0 . Totstandbrenging en verbreking van 
verbindingen. 

§ 2. (3) Als het verkeer voldoende druk is, 
moeten de gespreksaanvragen tusschen de eind
kantoren zooclanig worden overgebracht, dat 
behalve het aan den gang zijnde gesprek, elk 
eindkantoor ten minste twee gespreksaan
vragen in elke richting voorhanden heeft . 

§ 4. (5) In uren van ophooping wordt elke 
internationale geleiding voor het verkeer op 
grooten afstand zoo mogelijk door een afzon
derlijke telefoniste bediend. 

§ ll. Bij het tot stand brengen van verbin
dingen door tusschenkomst van een kantoor 
van de Duitsche Adlninistratie schikken de 
drie Administratiën zich naar het advies van 
het "Colnité Consultatif International" voor 
telefoonverbindingen op grooten afstand, dat 
het opschrift draagt "Règles d'exploitation 
pour Ie trafic international de transit" en dat 
de bepalingen van het Internationaal dienst
reglement (Herziening van Parijs 1925) aanvult . 

Evenwel wordt de facultatieve bepaling 
onder letter h van dat advies door de volgende 
vervangen: 

h. Ingeval van verschil tusschen het eind
kantoor - aanvraagzijde - en het transit
kantoor over den duur der gesprekken geldt 
de meening van het transitkantoor. 

Q. Afrekening. Aanvullingsbe']>Uling. 
De eindtaksen zullen rechtstreeks worden 

verrekend tusschen de Oostenrijksche en 
Nederlandsche Administratiën. De verrekening 
der transittaksen zal geschieden tusschen de 
Duitsche Administratie en de beide Adlnini
stratiën, welke te betalen hebben. De Duitsche 
Administratie zal de door de Nederlandsche 
Administratie verschuldigde transittaksen, ge
scheiden van de overige bedragen, opnemen in 
hare rekening van het Nederlandsch-Duitsch 
verkeer en de transittaksen verschuldigd door 
de Oostenrijksche Administratie in hare reke
ning van het Oostenrijksch-Duitsch verkeer. 

Art. 3. Krachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende partijen zich 
het recht voor den telefoondienst geheel of 
gedeeltelijk te staken, zonder tot eenige schade
vergoeding gehouden te zijn. 

Art. 4. Deze overeenkomst zal in werking 
treden op den dag, die door de contracteerende 
Administratiën zal worden bepaald, zoodra zij 
volgens de bijzondere wetgeving van elk der 
betrokken Staten van kracht zal zijn geworden. 
Zij geldt voor onbepaalden tijd en kan te ·allen 
tijde, met inachtnelning van een termijn van 
drie maanden worden opgezegd. 

Gedaan in drievoud, 
's Gravenhage, den 17 December 1926. 

De Directeur-Generaal <ler Posterijen en 
Telegrafie der Nederlanden, 

DAMME. 
Weenen, den 12 Januari 1927. · 

De Directeur-Generaal, 
HOHEISEL. 

Berlijn, den 22 Januari 1927. 
De Rijkspostminister. 

FEYERABEND, zo. 
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ARRANGJ<JME T sur le service téléphonique 
entre les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie 
par l'intermédiaire des voies de wmmuni
cation établies sur le territoire d' Allemagne. 

Article Ier. Les d.i~positions prévues au 
chapitre XXIV (service téléphonique) du 
Règleip.ent Internationa l (Revision de Paris 
1925) annexé à la Convention Télégraphique 
Internationale de St. P étersbourg sont appli
quées au service t éléphonique entre les Pays
Bas et la Tchécoslova.quie par l'interméd.iaire 
des voies de communication éta.blies sur le 
territ,oire de l'Allemagne sous réserve des 
précisions et additions suivantes : 

C. Lis te des abonné., et des post,es pub lies. 
§ 4. Les commandes relatives aux list es 

d 'abonnés (annuaires des téléphones) qui 
doivent être vendues au public seront adressées 
pour les Pays-Bas au bureau télégraphique de 
la Ha.ye et pour la Tchéco lovaquie au bureau 
de post e Pra.gue 1. 

E. Conversations privées urgentes. 
§ l . Les conversations privées urgentes sont 

admises. 
F. Conversations "Eclairs" . 

§ 1. Les conversations "éclairs" sont admises. 
§ 3. La taxe d'une conversation "éclair" est 

fixée au décuple de la t axe afférente à une 
conversation privée ordinaire échangée durant 
Ja même période de t axe. 

G. Conversations d'Et,at. 
§ 1. (2) Il existe des conversations d 'Etat 

urgentes et des conversations d'Et a.t ordinaires. 
§ 2. (5) La. durée des conversations d'Etat 

n 'est pas limitée. Toutefois l'Administration 
allemande se réserve Ie droit de limiter à six 
minutes la durée des conversations d'Etat 
ordina.ires Jorsque ces communications sont 
éta.blies par l'intermédiai.re d un de ses bureaux. 

H . Conversations par abonnement. 
§ 1. (1) Les conversations pa r abonnement 

sont autorisées pendant les periodes de faible 
tralie a.insi que pendant les aut res périodes. 1 

§ 1. (4) Les conversations par a bonnement 
sont soumise~ aux t axes suiva.ntes : 

a. pendant les périodes de faible tralie : à 
la moitié de l'unité de taxe; 

b. pendant les autres périodes au t riple de 
l'unité de taxe. 

§ 2. (1) Ajouter: 
Le dema.ndeur d 'une conversation par 

abonnement à effectuer pendant les heures 
de fort trafic a. la faculté de demander l'exclu
sion des dima.nches et des jours fériés. 

§ 3. Pendant les heures de faible tralie, des 
séances d'a.bonnement d'une durée supérieure 
à 6 minutes peuvent être consenties par les 
burea.ux intéressés si Ie tralie à écouler nor
malement par les circuits à emprunter Ie permet. 

§ 5. Le moiita.nt de !'abonnement est calculé 
sur une durée moyenne de trente jours en r ègle 
générale, ma.is à vingt-cinq jours dans le cas 
ou, pour les conversations par abonnement à 

1 Pendant les autres périodes seulement à 
partir d'une date à fixer ultérieurement de 
gré à gré entre les trois administra.tions inté
ressées. 

effectuer pendant le heures de fort tralie 
(Section H. § 2 (1 ) ci-dessus) le dcmC1.ndeur a 
exigé l'exclusion des d.imanches et des jours 
fériés. 

§ 6. (2) Aj outer : 
La con,ersation supplémentaire e t consi

dérée comme une nouvelle conversation t s ec
t ion L, § 1 (l )] et t axée: pendant les heures 
de fort trafic à l'unité de t axe et pendant les 
heures de faible tralie aux · trois cinquièmes 
(3/5) de l'unité. 

§ 7. (3) Aj outer: 
Dans le cas ou le montant de !'abonnement 

est calculé sur une durée moyenne de vingt 
cinq jours (Section H, § 2 (1) ci-dessus), Ie 
remboursement est fixé au vingt-cinquième 
de ce montant ou à la partie du vingt-cin
quième du montant de !'abonnement corres
pondant au temps perdu. 

K . '1.'ari/s . Perception des taxes. 
§ :l et 4. Zones. Pour la détermination des 

taxes terminales : 
Le territoire des Pays-Bas ne comprend 

qu'une zone. 
Le territoi.re de la Tchécoslovaquie est divisé 

en t rois zones. 
La part de transit revenant à l 'Administra

t ion a llemande, par unité de taxe, est fixée à 
quatre francs 60 centimes (4 frcs . 60) pour 
toute conversation quels que soient les bureaux 
d'origine et de destination . 

Limite des zones : 
La Tchécoslovaquie. 
La première zone comprend la Bohême 

(Céchy). . 
La deuxième zone comprend la Moravie 

(Morava), Silésie (Slezsko) et la part ie de la 
Slovaquie (Slovensko) située à l 'ouest d 'une 
ligne partant du point frontière entre Sal
gotarjan (en Hongrie) et Lucence et passant 
pa r Lucencc, Brezno, t iptovsky Sväty Mikulas 
et de là au nord-est ju:>9.u 'à la frontière polo
naise. Les villes précitées font partie de la 
deuxième zone. 

La troisième zone comprend la partie de la. 
Slovaquie si tuée à l'est de la ligne susmention
née et la R ussie Souscarpathique (P odkar
pat ská Rus). 

Montant de l'unité de taxe dans les rel,ations entre 
les Pays-Bas et les diverses zones tchécoslovaques. 

Le montant de l 'unité de t axe, pour cha.que 
relation, et la part revenant à chaque Admi 
nistration sont indiqués au tableau suivant : 

•francs. francs. francs. 'francs. 
les Pays-Bas et la 
Tchécoslovaquie : 
l ère zone 
2e 
3e 

8,10 
9,60 

10,60 

1,50 
1,50 
1,50 

2,-
3,50 
4,50 

4,60 
4,60 
4,60 

§ 6. Les heures de faible tralie sont les sui
vantes : 21 heures à 8 heures (temps léga.l du 



591 2-'I: SEPTEMBER /S.:·h!ö) 1927 

pays d'orîgine). En ce qw concerne les con
versations par abonnement, Ie pays d'origine 
est celw ou !'abonnement a été souscrit. 

Pendant la période de faible tralie, la taxe 
applicable à une conversation privée ordinaire 
est fixée aux trois cinqwèmes (3/5) de l'unité 
de taxe. 

L . ./Jfode d application des tari/8. Durée des 
conversation,B. 

§ 8. (2) et (3) En cas de non-réponse du de
mandelll' il est perçu la taxe pour une con
versation d'une durée de trois minutes de la 
catégorie de la conversation demandée. En cas 
de nonréponse du demandé, aucune taxe n'est 
appliquée. 

Lorsque après avoir répondu à !'appel 
préa.lable, Ie demandeur ou Ie demandé ne 
répond pas à !'appel définitif, cette nonréponse 
est assimilée à un refus. La taxe pour une 
conversation d'une durée de trois minutes de 
la catégorie de la conversation demandée est 
donc appliquée. 

N. Avis d'appel et préavis téléphoniquf,s. 
§ 1. (4) Les communications a.vec préa.vis et 

avis d'appel sont admises. Dans leur établis
sement, les Administrations se conformeront 
à !'avis du Comité Consultatif International 
ayant pour titre "Mode d'établissement des 
communications avec préavis ou avis d'appel", 
avis qui complète les di~positions du Règlement 
international (Revision de Paris). 

0. Etablissement et ruptwre des c,:nnmii
nications. 

§ 2. (3) Si Ie tralie est suffisamment intense, 
Jes demandes de communications doivent être 
transmises entre bureaux tête de ligue de telle 
manière qu'outre la conversation en cours 
chaque bureau tête de ligne a.it au moins 
deux demandes de communication en insta.nee 
dans chaque sens . 

§ 4. (5) Aux heures d'encombrement, les 
circuits internationaux à grande distance 
doivent être, autant que possible, desservis à 
raison d'une opératrice par circuit. 

§ ll. Pour l'établissement des commuru
cations à effectuer par l' intermédiaire d'un 
bureau de l'Administration allemande, les trois 
Administrations se conformeront à !'avis du 
Comité Consultatif International des Commu
nications téléphoniques à grande dista.nce ayant 
pour titre "Règles d'exploitation pour Ie trafic 
internation{\l de transit", avis qui complète 
Jes dispositions du Règlement international 
(Revision de Paris 1925). 

Toutefois la disposition facultative figuran.t 
sous la lettre h de eet avis est remplacée par 
la suivante : 

h. En cas de divergenee entre Ie bureau tête 
de iigne - cöté demandeur - et Ie bureau 
de transit sur la durée des conversations, 
!'avis du bureau de tFansit prévaut. 

Q. Comptabilité. Disposition a4ditionnelle. 
Les taxes terminales seront liquidées direc

tement entre les Administratfons néerlandaise 
et tchécoslovaque. La liquidation des ta..xes 
de transit se fera entre l'Ad:ministra.tion alle
mande et les deux Administrations débitrices. 
L'Administra.tion allemande comprendra les 

taxes de transit dues par l'Administration 
néerlanda.ise dans son compte du tra.tic néer
la.ndo-allemand, séparées des autres montants. 

Art. 2. En vertu de l'article 8 de la Conven
tion internationale de St. Petersbourg chacune 
des pa.rties contractantes se réserve de suspcndre 
totalement ou partiellement le service télé
phonique sans être tenue à aucune indemuité. 

Art. 3. Le présent Arrangement sera mis à 
exécution à la date qui sera fixée par les Ad
ministrations contractantes dès qu'i l sera 
devenu définitif selon la législation particulière 
à chacun des Etats intéressés. Il aura une 
durée indéterminée et pourra être résilié en 
tout temps moyennant avertissement préalable 
de trois mois. • 

Fait triple. 
A la Ha.ye, le 18 décembre 1926. 

Le Directeur Général des Postes et des 
Télégraphes des Pays-Bas. 

DAMME. 

A Prague, Ie 11 février 1927. 
Le Ministre, 
Dr. NosEK. 

A Berlin, le 22 février 1927. 

VERTALING. 

Der Reichspostministe1', 
In Vertretung, 
FEYERABEND. 

OVEREENKOMST betre.fjende den telefoon
dienst tusschen Nederland en Tsje,chosw
wakije over de verkeerswegen over het grond
gebied van Duitschland. 

Art. 1. De bepalingen in hoofdstuk XXIV 
(Telefoondienst) van het Internationaal dienst
reglement (Herziening van Pari,js 1925) be
hoorende bij de Internationale Telegraafover
eenkomst van St. Petersburg, gelden voor den 
telefoondienst tusschen Nederland en Tsjecho
slowakije over de verkeerswegen over het 
grondgebied van Duitschland, behoudens de 
volgende verduidelijkingen en aanvullingen : 

C. J.Ajst van de geabonneerden en van de zelf
standige publieke statio,is. 

§ 4. De bestellingen betreffende de lijsten 
van de geabonneerden (telefoongidsen), ~.ie 
aan het publiek moeten worden verkocht, ZlJll 

te richten voor Nederland aan het telegraaf
kantoor te 's Gravenhage en voor Tsjecho
slowa.k.ije aan het postkantoor Praag 1. 

E. Dringende particuliere gesprekken. 
§ 1. Dringende particuliere gesprekken wor

den toegelaten. 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 
§ 1. ,,Blîksem" ge prekken worden toege-

laten. . 
§ 3. De taks van een "bliksem" gesprek 

bedraagt het tienvoud van de taks verschul
digd voor een gewoon particufier g~sprek. 
gewisseld gedurende dezelfde tanefspenode. 

G. Regeeringsgesprekken. 
§ 1. (2) Er bestaan dringende R egeerings

gesprekken en gewone Regeeringsgesprekken. 
§ 2. (5) De duur van ~egeeringsge_sp!ek.ken 

is niet beperkt. De Dmtsche AdIIllmstratie 
behoudt zich echter het recht voor den duur 
van gewone Regeeringsgesprekken tot zes 
minuten te beperken, wanneer deze gesprekken 
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door tusschenkomst van een van ha~r kantoren 
worden tot stand gebracht. 

H. Abonnementsgesprekken. 
§ 1. (1) Abonnementsgesprekken worden toe

gelaten zoowel gedurende de perioden van gering 
verkeer als gedurende de overige perioden. 1 

§ l. /4) Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen : 

a. gedurende de perioden van gering verkeer : 
de helft van de takseenlieid ; 

b. gedurende de overige perioden : het drie
voud van de takseenheid. 

§ 2. (1) Bijvoegen: 
De aanvrager van een abonnementsgesprek 

in de uren van druk verkeer heeft het recht de 
uitsluiting van Zon- en feestdagen te verzoeken. 

§ 3. In de perioden van gering verkeer kunnen 
abonnementsgesprekken van langeren duur dan 
6 minuten door de betrokken kantoren worden 
toegestaan, wanneer de normale belasting der 
te gebruiken geleidingen zulks toelaat. 

§ 5. Het bedrag van het abonnement wordt 
in het algemeen berekend naar een gemiddelden 
duur van dertig dagen, maar na ar vijf en twintig 
dagen in die gevallen, waarin voor abonne
mentsgesprekken in de uren van druk verkeer 
(Afdeeling H, § 2 (1) hierboven) de aanvrager 
heeft verzocht de Zon- en feestdagen uit te 
sluiten. 

§ 6. (2) Bijvoegen : 
Het aanvullingsgesprek wordt beschouwd 

als een nieuw gesprek [Afdeeling L, § 1 (1)), 
waarvoor verschuldigd is : in de uren van druk 
verkeer een takseenheid en in de uren van 
gering verkeer drie vijfden (3/5) van de taks
eenheid. 

§ 7. (3) Bijvoegen: 
Ingeval het abonnementsbedrag wordt be

rekend naar een gemiddelden duur van vijf en 
twintig dagen (Afdeeling H, § 2 (1) hierboven), 
wordt een vijf en t,wintigste deel van dit bedrag 
of het gedeelte van een vijf en twintigste deel 
van het abonnementsbedrag overeenstem
mende met den verloren tijd terugbetaald. 

K. Tarieven. Inning van de taksen. 
§ 3. en 4. Zonen. Voor de bepaling van de 

e indtaksen : 
Omvat het grondgebied van Nederland 

slechts eene zone. 
Is het grondgebied van Tsjechoslowakije in 

drie zonen verdeeld. 
Het aan de Duitsche Administratie toeko

mende transitaandeel, per takseenheid, is vast
gest eld op vier franken 60 centiemen (4 fr. 60) 
voor elk gesprek ongeacht de kantoren van 
aanvraag en van bestemming. 

GreM der zonen : 
Tsjee1wslowakije. 
De ursle zone omvat Bohemen iCéchy). 
De tweede zone omvat Moravië (Morava), 

Silesië (Slezsko) en het gedeelte van Slowakije 
(Slovensko) gelegen ten westen van een lijn 
gaande van het grenspunt tusschen Salgotarjan 
(in Hongarije) en Lucence en over Lucence, 
Brezno, Liptovsky Sväty Mikulas en van da.ar 

1 Gedurende de overige perioden eerst met 
ingang van een in gemeen overleg tusschen de 
drie betrokken Administratiën na.der te be
palen datum. 

naar het noordoosten tot aan de Poolsche grens. 
Vorengenoemde steden behooren tot de tweede 
zone. 

De derde zone omvat het gedeelte van 
Slowakije ~elegen ten oosten van de boven
vermelde hjn en Benedenkarpatisch Rusland 
(Podkarpatská Rus). 

Bedrag van dP- takseenheid in het verkeer twschen 
Nederland en de versch-illende Tsjeclwsk>waaksche 

zonen. 
Het bedrag van de takseenheid voor elk 

verkeer en het aan elke Administratie toeko
mende aandeel zijn aangegeven in de volgende 
tabel: 

francs. francs. 'francs. francs. 
Nederland en Tsje- 1 

choslowakije : 
le zone 8,10 1,50 . 2,- 4,60 
2e 9,60 1,50 1 3,50 4,60 
3e 10,60 1,50 4,50 4,60 

§ 6. De uren van gering verkeer zijn de vol
gende : 9 uur namiddag (21 uur) tot 8 uur 
voormiddag (wettelijke tijd van het land van 
oorsprong). Bij abonnementsgesprekken is het 
)and van oorsprong dat, waar het abonnement 
1s aangev;raagd. 

In de periode van gering verkeer wordt de 
taks voor een gewoon particulier gesprek op 
drie vijfden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. TVij ze van toepassing der tarieven. Duur 
der gesprekken. 

§ 8. (2) en (3) Wanneer de aanvrager niet 
antwoordt, wordt de taks geheven voor een 
gesprek van drie minuten van de klasse van 
het gevraagde gesprek. Wanneer de opgeroepene 
niet antwoordt, wordt geen taks ingevorderd. 

Wanneer de aanvrager of de opgeroepene, 
na beantwoording van den voorloopigen op
roep, op den definitieven oproepniet antwoordt, 
wordt dat niet-antwoorden met een weigering 
gelijk gesteld. Alsdan wordt geheven de taks 
voor een gesprek van drie minuten van de 
klasse van het gevraagde gesprek. 

N. Telefo01wproepberichten en -voorberichten. 
§ 1. (4) Gesprekken met voorberich~en en 

oproepberichten worden toegelaten. BIJ hare 
afwikkeling schikken de Administratiën zich 
naar het advies van het "Comité Consultatü 
International", dat het opschrift draagt "Mode 
d'éta.blissement des communications avec pré
a.vis ou avis d'appel" en dat de bepalingen van 
het Internationaal dienstreglement (Herziening 
van Parijs) aanvult. 

0. Totstandbrenging en verbreking van 
verbindingen. 

§ 2. (3) Als het verkeer voldoen:de druk is 
moeten de gespreksaanvragen tusschen de 
eindkantoren zoodanig. worden overgebracht, 
dat behalve het aan den gang zijnde gesprek 
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e lk eindkantoor ten minste twee gespreksaan
vragen in elke richting voorhanden heeft. 

§ 4. (5) In uren van ophooping wordt elke 
internationale geleiding voor het verkeer op 
grooten afstand zoo mogelijk door een afzon
derlijke telefoniste bediend. 

§ ll. Bij het totstandbrengen van verbin
dingen door tusschenkomst van een kantoor 
van de Duitsche Administratie schikken de 
drie Administratiën zich naar het advies van 
het "Comité Consultatif International" voor 
telefoonverbindingen op grooten afstand, dat 
het opschrift draagt : ,,Règles d'exploitation 1 

pour Ie trafic international de transit" en dat 
de bepalingen van het International dienst
reglement (Herziening van Parijs 1925) aanvult. 

Evenwel wordt de facultatieve bepaling 
onder letter h van dat advies door de volgende 
vervangen: 

h. In geval van verschil tusscben het eind
kantoor - aanvraagzijde - en het transit
kantoor over den duur der gesprekken geldt 
de meening van het transitkantoor. 

Q. Afrekening. Aanvullingsbepaling. 1 

De eindtaksen zullen rechtstreeks worden · 
verrekend tusschen de Nederlandsche en 
Tsjechoslowaaksche Administratiën. De ver
rekening der transittaksen zal geschieden tus
schen de Duitscbe Administratiën en de beide 
Administratiën, welke te betalen hebben. De 
Duitsche Admini~tratie zal de -door de Neder
landsche Administratie verschuldigde transit
taksen, gescheiden van de overige bedragen, 
opnemen in hare rekening van het Nederlandsch 
- Duitsche verkeer. 

Art. 2. K rachtens artikel 8 van de Inter
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
_behoudt elke der contracteerende partijen zir.h 
het recht voor den telefoondienst geheel of 
gedeeltelijk te staken, zonder tot eenige schade
vergoeding gehouden te zijn. 

Art. 3. Deze overeenkomst zal in werking 
treden op den dag, die door de contracteerende 
Administratiën zal worden bepaald, zoodra zij 
volgens de bijzondere wetgeving van elk der 
betrokken Staten van kracht zal zijn geworden. 
Zij geldt voor onbepaalden tijd en kan te allen 
t ijde, met inachtneming van een termijn van 
drie maanden, worden opgezegd. 

Gedaan in drievoud 
's Gravenhage, den 18 December 1926. 

De Direäeur-Generaal der Poster-i,jen en 
Tele.grafie der N ellerlanden, 

DAllfllIE. 
Praag, den 11 Februari 1927. 

De Minister, 
Dr. NosEK. 

Berlijn, den 22 Februari 1927. 
De RijkS'JIOStminister, 

FEYERABEND, zo. 

ARRANGEMENT entre les Pays-Bas, l'Al
lemagne et la Suisse corwernant la corres
'flOndance téléphonique entre les Pays-Bas 
et la Siiisse var l'Allemagne. 

Article ler. Afin de faciliter les relations 
téléphoniques entre les Pays-Bas et la Suisse ' 
les Administrations des Télégraphes et des 
Téléphones des Pays-Bas, de l'Allemagne et 
de la Suisse établiront un circuit t~léphonique 
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Amsterdam-Bale et un circuit Amsterdam
Zurich . Ces deux circuits ne comporteront 
aucun ét ablissement intermédiaire et serviront 
en· tout premier lieu à l 'écoulement du trafic 
Pays-Bas--Suisse. Ils pourront également être 
utilisés, après entente entre les Administra
tions intéressécs, pour !'échange de correspon
dances au-delà des Pays-Bas et au-delà de la 
Suisse. 

Art. 2. Les disposition" prévues au chapitre 
XXIV (Service téléphonique) du Règlement 
International (Revision de Paris 1925) annexé 
à la Convention Télégraphique Internationale 
de St. Petersbourg sont appliquées au service 
téléphonique entrc les Pays-Bas et la uisse 
sous réserve des précisions et additions suivan
tes. 

C. Liste des abonnés et des 'JIOStes publics. 
§ 4. Les commandes relatives aux listes 

d'abonnés (annuaires des téléphones) qui 
doivent être vendues au public seront adressees 
au Bureau t élégraphique de La Raye, respec
tivement à la Direction Générale des Télé
graphes suisses, à Berne. 

E. G01wersations privées urgentes. 
§ 1. Les conversations privées urgentes sont 

admi es. 
F. Conversations "Eclairs". 

§ 1. Les conversations "éclairs" ne sont pas 
admises. 

G. Conversations d'Eta.t. 
§ 1, alinéa 2. Il existe des conversations d'Etat 

urlentes et des conversations d'Etat ordinaires. 
. 2, alinéa 5. La durée des conversations 

d ' tat n'est pas limitée. Toutefois, l'Admini
stration allemande se réserve Ie droit de limiter 
à 6 minutes la durée des conversations d'Etat 
ordinaires, lorsque ces co=unications sont 
établies par l'intermédiaire d 'un de ses bureaux. 

lL Conversations var abonnement. 
§ 1, alinéa 1. Les conversations par abonne

ment, à heures fixés , sont autorisées pendant 
les periodes de faible trafic comme aussi pen
dant les périodes. 

§ l, alinéa 4. Les conversations par abonne
ment sont soumises aux taxes suivantes : 

a. pendant Jes périocles de faible tralie : à 
la moitié de l'unité de ta.xe; 

b. pendant les autres périodes : au triple 
de l'unité de taxe. 

§ 3. Pendant les périodes de faible tralie, 
des conversations pa.r a.bonnement d ' une durée 
de plus de 6 minutes peuvent être admises 
par les offices téléphonique~ intéressés, pour 
autant que Ie permet Ie trafic sur les circuits 
à utiliser. 

§ 6, alinéa 2. Les conversations supplémen
taires sont considérées et taxées conformément 
au § 1. (1) de la Section L, c'est-à-dire comme 
nouvelles conversations. Il sera donc perçu 
une unité de taxe au moins pendant les heures 
de fort trafic, et trois cinquièmes (3/5) de 
l'unité de taxe au moin durant les heure~ de 
faible tralie. 

K. Tarifs. Perceplion des ta.xes. 
§ 1-3. Zones. Pour la détermination des 

taxes terminales : 

38 



1927 24 SE P 'f E MB ER (S.325) 594 

Le territoire des Pays-Bas ne comprend 
qu'une zone. 

Le territoire de la Suisse ne comprend 
qu'une zone. 

Parts terminal~s. 
La part ..-evenant à chaque Administration 
extreme, par unité de taxe, est fixée comme 
suit: 

Pays-Bas. 
A un franc cinquante centimes (I fr. 50) 

pour toute conversatinn quels que soient les 
burea.ux d 'origine ou de des:ination dans ce 
pa.ys. 

Suisse. 
A unfranc cinquante centimes (1 fr . 50) pour 

toute conversation quels que soient les burea11x 
d'origine ou de destination dans ce pays. 

Part de transit. 
Allemagne. 

§ 4. La part de transi~ revenant à l'Admi
mstration alkmande, par unité de taxe, est 
fixée à trois francs (3 .f1.) pour toute conver
s!l.tion quels que soient les bureaux d'origine 
et de destination . 

L!!. m ême taxe de transit sera aussi Lonifiée 
à l' Al!emagne si, eri cas de dérangement, les 
conversations s'échangent par l'entremise 
d'étahlissements allemands. 

Le montant de l'unité de tax, , dans les relations 
entre les Pays-Bas et la Suisse est ainsi de : 

P art néerlanda,se 1 fr. 50 + part suisse 
1 fr. 50 + part. allemande 3 fr . = 6 fr . 

§ 5. Les Administrations néerlandaise et 
suisee garantissent à l'Allemagn" une recette 
minimum annuelle (taxes de transit) de fr. 
70,000 (francs soixante-dix mille), par circuit, 
excepté Ie circuit AmRterdam-Bale. 

Lorsque la recette annuelle réelle n'atteindra 
pas la so=e garantie, la différence sera versée 
à. l' Allemagne lors du règlement des comptes 
du quatrième trimestre : elle sera payée en 
part s égales par h,s Administratiom néerlan
daise et suisse. 

En cas d'interruption ou de dérangement, 
l' Administration allemande usera de tous les 
moyens dont elle dispose pour rétablir la com
mumcation dans Ie plus bref dé!ai possible. 
Si l'interruption ou Ie dérangement sur terri
t oire allemand dure pluR de cinq jom s à. partir 
du jour ou l' Administration allemande en aura 
été avisée par les Admimstrations néerlandaise 
ou suisse, la recette minimum garantie sera 
réduite de 1/365 pour chaque période de 24 
heures ou fraction de 24 heures dépassant les 
cinq jours. 

§ 6. Les heures de faible tralie sont les sui
vantes: 

De 21 heures à 8 heures (temps légal du 
pays d'origine). En CP. qui concerne les conver
sations par abonnement, Je pays d'origine est 
celui ou !'abonnement a été souscrit. 

P endant la période de faible tralie, la taxe 
applicable à une conversation privée ordinaire 
est lixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité 
de taxe. 

L. Mode d'application des tarifs. Durée des 
conversations. 

§ 8, alinéa's 2 et :l. Le d~mandeur qui ne 

répond pas, malgré Ie b0n fonctionnement de 
son raccordement, est débiM de l'unité de taxe 
fixée pour une communication de Ja. catégorie 
demandée. Aucune taxe n'cst perçue si Ie poste 
demandé ne répond pas. 

Lorsque le demandeur ou Ie demandé, après 
avoir répondu à l'a.ppel prépnrat0ire, ne répond 
pas 9. l'appel définitif, cette nonréponse est 
considérée comme un refus. Dans ce cas il est 
perçu la taxe pour une communication de trois 
minutes de h catégorie demandée. 

§ 10. Les rommunications échangées avec 
des bourses commerciales, financières ou autres 
seront taxées à partir du moment 011 !e poste 
demandeur et Ie poste public, cas échéant le 
poste public principa! ont répondu à !'appèl. 

N. A vis d'appel et préavis téléphonioues. 

§ l , dernier alinéa. Les avis d'appel ne sont 
pas admis. 

Les préavis téléphoniqnes sont admis. Pour 
l'établissement des commumcations avec pré-

. avis, les Administrations se conformeront à 
!'avis du Comité Con~u ltatif Inte.naJ;ional 
ayant pour titre "Mode d'établissement des 
communications avec préavis ou avis d'appel", 
avis (!Ui complèt~ lPs dispositions du Règle
ment i.nternatfonal , (Revision de Pa!'is) . 

0. Etah/is.,ement et rupture dP.S commu
nicatione. 

§ 2, alinéa 3. Si Ie tralie est suffisamment 
int,e1.se, !es demandes de commumcation doi 
vent être transmises entre bureaux t êtes de 
ligne dP t elle ma.mère qu'outrc la conversation 
en c0urs chaque bureau tête de ligne ait an 
moins deux demandes de commuriication en 
instance dans chaque sens. 

§ 4, a.linéa 5. Pendant les périodes de fort 
trafic chaque circuit téléphoniq ue international 
à grande distance eet desservi, auta.nt que 
possible, par un agent spécial. 

§ ll. Pour l'établissement des commucica
tioc.s à effectner par l'intermédiaire d 'un 
bureau de l'Adm;nistration allemande, les trois 
Administrations se conformeront à !'avis du 
Comité Consultatif International des Commu
nications téléphoniques à. grande distance 
ayant pour titre " Règles d 'exploitation pour 
Ie trafic international de transit", a.,·is qui 
complète les dispositions du Règlemrnt inter
national (Revision d'l Paris). 

Toutefoia, la disposition facu!tative figuran t 
sous la Ietti-e h. dP eet avis e~t remplacé par la 
suivante : 

h. En cas de divergence entre Ie bureau tête 
de ligne - cöté demancleur - et Ie bureau 
de transit au sujet de la durée des conver
sations, !'avis du bureau de transit prévaut. 

Art. 3. En vertu de l'article 8 de 1a Conven
tion Interna tionale de St. Pétersbourg, chacunc 
des parties contractantes se réserve <fo suspendre 
totalement on partiellement Ie service télépho
nique sanR être tenue à. aucune indetnnité. 

Art. 4. Le présent Arrangement sera mis à 
exécution à la date ·fixée piir les Administ ra 
tions contrac~antes, dès qu'il sera devenu 
définitif selon la législation particuli l> re à chacun 
des Etats intéresséR. 

Tl aura une durée indéterminée et. pourra 
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être résilié en tout temps 'rr.o.vennant a.vertis
sement préalahle de trois mois. 

Fait t riple, 
A Berne, le Ier février 192ï. 

Le Déportement fédéral des 
Postes et de.;; Ghemins de fer, 

Dr HAAB. 
A la H ave, Ie 11 février 1927. 

- Le Directeur Oénéral de.9 Postes 
et ,J,e; T éléJJr::iphes de8 Pays-Bas, 

DAMME . 
A B ed.in, Je 19 fé vrier 1927 . 

Pour Ie Ministre des Postes, 
FEYERABEND . 

VERTALING. 

OVEREENKOMST tusschen Neder/,,J,nd, 
Duitschland en Zwitserland betrdfende de 
telefoon'.}emeen8chap tusschen N ederland en 
Zwitserland over Dui/1,ch/and. 

Art. l. Ten einde het telefoonverkeer t us
schen Nederland en Zwitserland te vergemak
kelijken, zullen de Administratiën der Tde
grafie en Telefonie van Nederland, Duitsoh
land en Zwits!.fland een telefoono-eleiding 
Amsterdam- Bazel en een geleiding Amster
dam- Zurich tot st,and brengen. In deze twee 
geleidingen zal geen enkel tusschei,kantoor. 
mogen wordPn opgenomen en zij zullen in de 
a llertersto plaats dier..en voor de afwikkeling 
van het verkeer Nederland- Zwitserlun:l . Na 
overeenstemming t usschen de betrokken Ad
ministratiën zullPn zij eveneens kunnen worden 
~ebruikt voor de wi~•eling van ge,sprekken met 
Janden verder dan Ned,. r land er- v<:rder dan 
Zwitserland. 

Art . 2. De bepa lingen in hoofdstuk XXIV 
('Tel;;foondienst) van het Internationaal dienst
reglement (H,m :ie11ing van Parijs 1925)·, be
hoorende bij de Tnternationale Telegraafove.r
ef.'nkomst van St. Petersbmg gelden voor den 
telefoondienst t usschen Nederland en Zwitser
land, behoudens de volgende verduidel (j kingen 
en aanvullingen : 

C. Lijot van de geabonneerden en van de zel/
. ;tandige publieke stations. 

§ 4. De bestellingen betreffende <le l\j~ten 
van de geabonnePrden (telefoongidsen), die aan 
het publiek moeten worden verkocht, zullen 
worden toegezonden aan het, telegraafkantoor 
te 's Gravenhage, respectievel;jk aan het Hoofd
bestuur der Zwitsersche Telegrafie, te Bern. 

E. Dringen.Ie particuliere gesprekken . 
§ 1. Dringende particuliere gesprekken wor

den toegelaten. 

F. ,,Bliksem" gesprekken. 
§ 1. .,Bliksem" gesprekken worden niet toe

gelaten . 
G. Re(lee,;ngsgcsprekken. 

§ 1, alinea 2. Er bestaan dringende R egeerings
gesprekken en gewone R egeeringsgesprekken. 

§ 2, alinea. 5. De ,four Vil.Il Regeeringsge
sprekken is niet beperkt. De Duitsche Admi
nistratie behoudt zich echter het Ncht voor 
den duur van ge wone Regeerin6sgesprekken 
tot 6 minuten te beperken, wanneer deze ge
sprekken door ti!sschenkomst van een van 
haat kantoren worden tot stand gebracht . 

H . Abonnemen'.syesprekken. 
§ 1, alinea 1. Abonnementsgesprekken, op 

vaste tijdstippen, worden toegelaten zoowel 
?edurende de perioden van gering verkeer als 
geduren<le de overige p ~rioden. 

§ l, alinea 4. Voor gesprekken bij abonnement 
gelden de volgende taksen : 

a" gedu rende de perioden van gering verkeer : 
de helft van <le takseenheid ; 

b. o-edmende de overige pei ioden : het drie
voud van de takseenheid. 

§ 3. Tn de perioden van gering verkeer kunnen 
abonnementsgesprekken van langeren duur dan 
6 minuten door de betrokken telefoonkantoren 
worden toegelaten, voor zoover het verkeer 
over de t e gebruiken geleidingen zulks toelaat. 

§ 6, alinea 2-. De aanvullingsgesprekken wo,·
den beschouwd en in rekening gebracht over
eenkomstig § 1. ( 1) van Afdeeling L, dat wil 
zeggen als nieuwe gesprekken. Er zal dus worden 
geheven !en minste een takseenheid gedurende 
de uren van druk verkeer, en ten minste drie 
vijfden (3 /5) van de takseenheid gedurende 
de uren van gering verkeer. 

K. T arieven. Inning van de taksen. 
§ 1- 3. Zonen. Voor de bepaling vaL de 

eindtaksen : 
Omvat het grondgebied van Nederland 

slechts eene zone. 
Omvat het grondgebied van Zwitserland 

slechts eene zone. 
E indtaksen . 

Het aan de Administratie van elk eindland 
toekomende aandeel, per takseenheid, is vast
gesteld als volgt : 

Nederland . 
01- een frank vijftig centiemen ( 1 fr. 50) 

voor elk gesprek, ongeecht ,ie kantornn van 
aanvraag of van bestemming in dit land. 

Zwitserland. 
Op een frank vijftig centiemen (1 fr. 50) 

voor elk. gesprek, ongeacht de kantoren van 
aanv,·aag of van bestemming in dit land . 

Transitaandeel. 
Duitschland. 

§ 4. Het aan de Duitsche Administratie toe
komende transitaandeel, per takseenheid, is 
vastgesteld op d?·ie franken (3 fr.) voor elk 
gesprek, ongeA.cht de kantoren van aanvraag 
en van bestemming. 

Dezelfde transittaks zal ook aan Duit-schland 
ten goede komen indien, ingeval van storing, 
<le gesprekken worden e-ewisseld door de tus
schenkomst van Duitscbe kantoren. 

Het bedrag van di /.alcseenht>,id in het verkeer 
tusschen Nederland en Zwitserland is dus: 

Aandeel Nederland 1 fr. 50 + aandeel Zwit
ser]a.nd 1 fr. 50 + aandeel Duitschland 3 fr. 
= 6 fr . 

§ 5. De ederlandsche en Z,vitsersche Ad
ministratiën ve,7ekeren aan Duitschland een 
jaarlijksche minimum opbreng~t (transittaksen) 
van fr. 70,000 (zeventig duizend franken) per 
geleiding, uitgezon<lerd de geleiding Amster
dam -- Bazel. 

Wanneer de werkelijke jaarlijksche opbr~ngst 
de gewaarborgde som niet bereikt, zal het 
verschi l aan Duit,schland wm den betaeJd bij 

38* 
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de afrek~ning over het vierde kwartaal ; het 
zal ieder voor de helft worden loeta-:t!d door de 
Neierlandsche en ZwitserschP. Ad~tratiän. 

Ingeval van onderbreking of van storing, 
zal de Duitsche Admin-;strat'e van alle haar 
ter beschikking staande middelen gebruik 
in.aken .?m ni> ve1 binding in den kortst moge
luken t ad te herstellen. Indien de onderhreking 
of de Rtoóng op Duitsch grondgebüid langer 
dan viif dagen duurt van den dÀg af waarop 
daarvan door de Nederlandsche of Zwitserrnhe 
Administ ratie aan de Duitscbe Administratie 
mededeeling is gedaan, zal de gewaarborgde 
minimum opl-rengst met 1/365 worden , er
minderd voor· elke periorle van ~4 uur of ge
deelk van 24 uren de vij i dagen te boven gaande. * 6. De uren van gering verkeer zijn de 
volgende: 

Van 21 uur tot 8 uur (wettelijke tijd van 
het land van oorsprong). Bij a bonnements
gesprekken is het land van oorsprong dat waar 
het abonnement is aangevraagd. 

In de uren van ge,ring verkeer wi;rdt de taks 
v~or een gewoon rartic~liel ges:_:•rek op drie 
VlJfden (3/5) van de takseenheid bepaald. 

L. Wijze i-an toepassin'] der tarieven. Duur der 
gesprekken. 

§ 8, alinea 2 en 3. Ai:,n den aanVTager , die 
ondanks de goede werking van ztn aaTulluiting, 
niet antwoordt, wordt d ti takseenhcid, vast
gesteld voor een gesprek van de gevraagde 
klasse, iL rekening gebracht . Geen taks worrlt 
ingèvorderd, wanneer ,anuit den opg('roi>pen 
1-ost geen 8ntwoord wordt ontvangen. 

Wann<)er de aanvragi;!' of de opgeroepene, 
mt beantwoording van den voo,Joopîgen oproop, 
op dan <lefinitieven oproep niet antwoordt, 
wordt dat niet-antwoorden beschouwd als een 
weigexing. In dat geval wordt geheT!ln de i~ks 
voor een gesprek van drie ruî1rnten v ::in de 
gevraagde klasse. 

§ 10. Voor gesprekken, ~ewis~el<l met han
dds-, geld- of andere beurz"n , zijn de kosten 
VP-rschuldigd ,an heL oogenblik af waarop 
v:muit het perceel van den aanvragel' en de 
openbare spreekclll, eventueel di> oper.,bare 
hoofdsJ,reekcel, de oproep is bes ntwoord. 

N. Tele.'oonoproepberichtP-n en voorberichtr.n . 
§ 1, laatste alin~a . Oproepberichten worden 

niet toegelaten . 
Telefoonvoorberichten worden toegelaten. 

Bi_i hunne afwikkeljr.g schikken de Admini
stratiën zich naar het advies van het Comité 
CoLSultatif Intern:i.tional, dat het ops('hrift 
draagt "Mode d 'établis5ement des communi
cations avec préavis ou a-çis <'!.'appel" en dat 
de bepalingen van het Internationaal dienst
re?lement (Herziening van Parijs) aanvult. 

0. Totstandbrenging en verbreking van 
verbin:lingen. 

§ 2, alinea 3. Als het verk3er voldoende drnk 
is, moeten de gespreksaanvragen tusschen de 
eindkantoren zoodanig wo1 den overgebracht, 
dat behalve het aan den gang zijnie gesprek, 
elk eindkantoor ten minste twee gespreksaan
vragen in elke richting voorhanden heeft. 

§ 4, alinea 5. Geduren<'le de perioden van 
druk verkeer wordt elke internationA,le tele
oongelciding op grooten afsLand, zoovePl mo-

gel \jk, bediend door een afaonderlijl,.~n beambte. 
§ 11 Bij het totstandbrengen van verbin

dingen door t usschenkom~t van een kantoor 
van de Duitsche Administratie schikken de 
drie Administratiën zich naar het advies van 
het Comité Consultatif Internationa,l voor 
telefoonverbindingen op grooten i:.fstanrl, dat 
het opschrift draagt "Rogles d 'exploitation 
pour Je tra fi c international de transit " en dat 
de bepalingen van het T nternationaal di~nst
rnglement (Herziening van P arijs 1925) aanvult. 

Evenwel wordt de facultatieve bepaling 
onder letter h van dat advies door de volgende 
vervangen: 

h. Ingeval van verschil tusschen het eind
kantoor - aA,nvraagzijde - en het t ransit
kantoor over den duu.: der gesprekken geldt 
de meening van het transitkantoor. 

Art. 3. K.!·acbtens artikel 8 van de Ints,r
nationale Overeenkomst van St. Petersburg 
behoudt elke der contracteerende partijen zich 
het recht voor den telefoon<lievst geheel of 
gedeeltelijk t '.l staken zonder tot eenige schade
vergoeding g?houden te zijn. 

Art. 4. Deze overeenkomst zal in werking 
treden op den dag, die door de contracteerende 
Administratiën zal worden bepaald, zoodra zij 
volgens de bijzondere wetgeving van elk der 

-betr okken Staten van kracht zal zijn geworden. 
Zij geldt voor onbe~aa.lden tijd en ):an t e 

allen tijde, met. inachtneming van een term~jn 
v~n drie maanden, worden opgezegd. 

Gedaan in drievoud, 
Bern, 1 Februari 1927. 

Het Bondsdepartenient 
van Post~rije,n en Spoorwegen, 

Dr. HAAB. 
's Gravenhage, 11 Februari 1927. 

De Directeur-Generaal 
der P'>ster,ijen en T elegrafie. ,l,u 

N pil,er/,anden, 
DAMME. 

Berlijn, 19 Februari Hl27. 
Voor den Minister der Po~t,,r!,itn, 

FEYERABEND. 

AGREEl\IEl\TT respecting !ûep~ serni,ce 
between_ Germany nnd England : ia The 
Nrthn-lfl,nd1S. 

The German Reichspostminist er, th 0 Dutch 
Director General of Post.s and Telegraphs, and 
the Postmaster Genera! of Great Britain and 
Northern Ireland have, with the desi~e of 
establisbing Telephone Service between Ger
ma ny and Great Britain, decided hereupon 
to conclude the following general Agreement. 
Thcy hereby rdy on Article 6 of the An6lo
Dutch telephone agr,,ement of the 23rd January 
1923 which provides that "By mutual a!!reement 
each of th~ two Administrations mav establish 
telephonic relatior..s witb another country 
through the t.elephonic 5ystem of the other 
Administration" as !.tleo upon the provisions 
0f the International Telegraphic Convention 
of St. P etersburg. 

The undersigned have agrced on t he followkg 
points: 

Art. I. A Telephone s~rvice between Germany 
and England via the Netherlands shall be 
established aad maintained. 

Art. IT. For this service sball be used initially, 
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one submarine caèle which shall bè lair! between 
the English and Netherland~ coasts, and cor
responding land wires connected therewith. 

The provision of the submarine cable between 
the cable huts in which the cable wilJ be ter
minated in Gt. P.ritai.t1 and the Netherlands, 
and also t-he mainter.ance of t he cable excluding 
the -shore ends between the low water t in.al 
marks and Lhe cable huts, shall be carried out 
at thP. joint cost of the British and Neth.;rlands 
Administrations. 

The British a nd ~ etherlande Adrn.inistrations 
shall carry out each a t its own cost the proYision 
of suitably equipped cable huts on its own 
territo~·y and the prot ection and maintenance 
of the submaüne cable on its own t erritory 
between the low wa.tn t idal marks and the 
cahle huts. 

The British, Netherlands and German 
Admrnistrations shall carry out efficiently 
each at its own cost the construction and 
maintenance on its cwn territory of telephone 
land lines (for the Anglo-Germarl sen •ice) of 
such types of construction as may be mut ually 
agreed upon by the three Admrnistrations 
including the cable huts and t heir fittings. 

Art. III. If in the interests of the s,3rvice 
additional channels of communicat-ion via t.he 
Nethedands are '1E>sirable they shall be provided 
and maintamed by mutual agreement bet-iveeÏi 
the thr"e Administrntions and as for as possible 
under the same conditions as the lines for 
which provision is made by t his agreement , 
unless other t erms are mutually agreed. 

In considering the desirability of arlditional 
channeL~ regard shall be paid to pi obable 
development of traffic. 

Art. IV. The submarine cable or cab!es 
between Great Britain and the Netherlands for 
telephonic communication bctween Great Bri
tain and Germany via the Netherlands shall 
be maintained in accordance with the cond.itions 
which shall for the ti.tne being apply t o the 
maintenance of the submarir,e cables for t ele
phnnic communication between these two 
countries under the agreemt.nt to that effect 
het.ween these two Administrations. 

Art. V. As laid d0wn in Art:cle 8 of the 
International Convention of St. Petersburg 
each of the contractillg pa . .-ties retams the 
right when neces~ary of suspending totally or 
part;_ally the telephone service without being 
liable to any indemnity. 

Art. VI. The conditions of the R èglement 
·de Service International (Revision de Paris, 
1925) under the chapter "Service téléphonique" 
shall apply · to the Anglo German tèlephone 
service, subject to the additions and modifi
cations contained in the Schedule annexed to 
this Agreement. Subsequent elterations to the 
said Règtement which are binding upon nli 
Administrations must, on the desi~e of one of 
the contracting parties, be introduce:l in the 
Anglo-German telephone service. 

Art. VII. The British and German Admini
strations shall not be subject to any respon
sibility to subscribers and ot-her members of 
the public on account of the internàtional 
telephone service between England and Gei·
many and/or other countries. 

Art. VIII. This agreement shall take effect 
at a date to be fixed by the contracting Ad
ministrations. It can be det ermined at the 

expiry of ten yea,s at any time by any of th-Jse 
Administrations. 

From the day of giving notice i t. will remain 
in force one year. Alterations to this agreement 
and/or schedule are, "'Ïth the concurrence of 
thP Admmistrations concerned, permissible at 
any time. 

In Witness whereo[ the Un:J.ersigned have 
signen the present Agreement, and have affi xed 
their seals thereto. 

Done in triplicate, 
at B e . Jir. ,V. 66, 18 S"!t,tember 1926. 

])ff R eichsvustm.inister , .; . V . 
F EYER ABEN D . 

at tb!' H ague, 30 Octob!'r 1926. 
Der Generaldinktor der Nieàer/,ändischen 

P osten un. f Telegrnphen, 
DAMME . 

at Londen, 18 Octob~.r 1926. 
?\:fITCHELL· THOMSON. 

UEBEREINKOMll'fEN über den Ferns r>rnch-
1,ienst -,w;s;hen De11/.schland u nd Eng/and 
über die N ieàerl.,111il,, . 

Der deutsche Reicbspostministu, der nieder
ländische General-d.irektor der P osten und 
Telegrap!ien und der G n~ralpo~tmeister von 
Groszbritannien und Nord-Irland haben in 
dem Wunsche, zwischen Deutschland und 
Grr,szbritannien rlen Fernsprechdienst einzu
richten, besrhlossen, hierüber das folgende 
algemeine Ueberemkomm '3n abzuschlieszen. Sie 
stützen sich hierbei auf Art ilrnl 6 de.~ engli5ch
niederländischen F ernsprechübereinkommens 
vom 23 . Januar l 923, welcher vo:sieht, dasz 
"UntE'r geg:enseitige;· Zustimmung jede der 
beiden Verwaltungen berechtigt sE,in soli, 
F ernsprechv!'rbindungen mi , einem ,i,ndern 
Lande durch Vermittlung der Fernsprechdn
r.ichtungen der andern Verwalt.ung herzustel
len" sowie auf die zum Internationa.len Tele
graphenv!'rtrag von St . Petersl-urg erlassene 
Vollz ugsordnung. 

Die Unterzeichneten haben sich über folgende 
Punkte geeinigt : 

Art. I. E s. soli ein Fernsprechverkehr zwis.0hen 
Deutschland und Groszbritannien über die 
Niederlande eingerichtet und untertr lten wor
den. 

Art. Jl. Für diP.sen Dienst sollen zunächst 
ein 7.wischen der englis.chen und der nieder
ländischen Küste auszulegen~les Unterseekab~l 
und entsprerhende mit ihm zu verbindende 
Landleitungen benutzt werden. 

Die Ve1·legung des K abels zwischen den 
K abelhütten, in denen es in GwP.zbritannien 
und den Niederlanden endet und ebenso die 
Instandbaltung des K abels, ausschlieszlich der 
Küstenenden zwischen den Ebbezeichen und 
den K abelhüt ten, soli auf gemeinsame Kosten 
der englischen urnl niederlänrlischen Verwal
tung ,3rfolgen. 

Die englische und die niederländische Ver
waltung 'übernehmen. jede auf ihre eigenen 
K ost en, die Herstellung angemessen ausge
rüsteter K abelhütten auf dem eigPnen Gebiet 
und den Schutz sowie die Unterhaltung des 
Unterseekabels a uf dem eigenen Gebiet-_zwischen 
den Ebbezeichen und den Kabelhütten . 

Die deutsche, n;edt-rländische und englische 
Verwaltung werden, jede auf ihre Kosten. in 
a asreichender Weise den Bau und die Unter
h,:iltung de; La.ndlinien fü r den deutsch-
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englischen Verkehr einschli?slich der Kabel
hütten und ihrer Ausrüstung au! ei!!;enem Gebiet 
in Piner Bauart durchführen, ühcr die sich 
die drei Verwaltungen geeinigt haben . 

Art. III. Wenn im Interesse des Dienstes 
weiterc Verkehrswege über die Niederlande 
erwünscht sind, sollen sic durch "'egenscit.iges 
Uebereinkommen zwisch,m den 3 Verwaltungen 
geschaffen und unterbalten werden, und zwa1 
möglichst unter denselben Bedingungen wie 
die Linien. über diA durch dies~s Uebereinkom
mPn das Rrforderliche bestimmt worden ist, 
es sei denn, dasz ande.e Bedingungen gemein
sam angenomm~n werden. 

Bei der Prüfung der Frage, ob weitere Ver
kehrswege erwünscht ~ind, soli die voraussicht
liche Entwicklung des Verkehrs terücksichtigt 
werden. 

Art. IV. Das ader die Unterseekabel ,;wi, cben 
Groszbritannien und den Nie<ierlanden, die für 
den deutsch-engfü:chen Fernsprechverkehr über 
die f iedtrlande bestimmt sind, eollen nach den 
Bedini,ungen unterhalten werden, die gleich
zeitig für die Unterhaltt,ng rl.er Unterseekabel 
für den Fernsprechverkehr zwi chen jenen 
beiden Ländern nach des Uebereinkommen 
zwiscben ibnAn geiten. . 

Art. V. Auf Grund des Altikels R des lnter
nat-ion11len Vertrags von St. Peter3burg bebält 
sich jecle der -.,ertragschlieszenden Parteien das 
Recht vor, niitirrenfalls den Fernsprechdienst 
gar;z ocler teilweise einzustellen, ohne zu Piner 
Entschädi','.ung verpflichtet rn sein. 

Art . Vl. Auf den deut~ch-englischen Fern
sprechverkeh.- finden di-, ReFtimmunc-en des 
Rèulement de service int3rnational IRevision 
de 'T-'a ris, 1925) unter Kapit el ervice té]ópbo
nique Anwendung mit den Ergii.nzunge": und 
Aenderungen. die in dem Anhang zu rl.1esem 
Uebereinkommen enthalten sind. Spi:itere Aen
dArungen des genannten Reglements, die fiir 
alle Verwaltungen bindend ind, müPsen auf 
Verlangen einer der vertragschlieszendeu Ver
waltungen auch im deutsch-en!!lischen Verkehr 
e,nge.führt werden. 

Art. VII. D:e deutsche und die engliscbo 
Verwaltung übernehmen kP.inerlei H aftpAi cht 
gegPnüber den Teilnehmern usw. a,s dem 
F ernsprech<l.ienst zwischen Deutschland und 
Engllmd oder andern Ländern. 

Art. VTII. Dieses UebereinkommPn scll an 
eir:em von den v~rtragschliessenden Verwal
tungen festzuset?.enden Tage in Kraft treten. 
Es kano nach Ablauf von zehn Jahren zu 
jede Zeit von jeder dieser VPrwaltungen ge-
kün<l.igt werden. . 

Vom Tage der Kündigung an ble1bt "- noch 
ein Jahr in K-aft. Aenderungen des Abkom
mens und des Anhangs sind mit ZusUmmung 
der beteiligt en Verwaltungen je:l_erzeit zulä~sig. 

U rkundlich de~sen haben '110 Ur,terze1ch
neten das gegenwärtige Uebereinkommen un
terschrieben und untersiegelt. 

Geschehen in dreifa,,her Au:,fertigung. 
Berlin W. 66, den 18. September 1926. 

Der Reirhspostmini--·ter, i. V ., 
F'EYERA.BENn. 

im Rail", den 30. Oktob!': 1926. 
Der"' Generaldfrekwr der N ie,d.erländischen 

Posten un-l T e/egra-,; l> en, 
DAMME. 

im Lond<'n, d"n 18. Okrc-b •r 1926. 
MlTCHELL-THOMS0N. 

CHEDULE. 
'fhe following additions a nd modifications 

of the R èglement de ervice international 
(Revision de Paris, 1925) (Chapter XXIV 
Service Téléphonique) hall apply to the 
Anglo-German t elephone servicE: via Holland, 
which is the subject of t he foregorng agreement. 

Section B. (1). 
The exchano-es at the terminal points of the 

Anglo-Germari' t elephone circuits shall be open 
always. 

Section E. 
Urgent private calls are not aclmitted. 

ection F. 
Lightning" calls are not admitted. 

" Section G . 
Uro-ent State call are not admitted. 

" Section H . 
ubscription calls are admi tted only during 

the hours of light traffic. 
The charge is fixed at half t he day r:i,te_. 
The minimum duration of a subscr1pt10n 

call is fixed at 6 minutes. Subscription calls 
of more t han 6 minutes' duration may be 
admitted by the offices concerned if t~ey 
preseht no difficu lty in regard to the loading 
of the lines. 

Section K. 
1) The charge will be fixed in tbe unit defined 

in Article 24 (Chapter VIII) of the Règleme~t 
de Service International (Revision de Pa.ris, 
1925) and will be as follows for each unit call: 

a. 1'erminal Gharyes. 
In Great Britain. 

I. Six francs 25 centimes (6,25 fr. ) for calls 
from or to the telephone tations in the fol
lowing counties : 

Bedford, 'Berks, Buckingham, Cambridge, 
Dorset, Essex, Gloucester, H ampshire, Hert
ford. Huntingdon, K ent, Leicest er, Lincoln, 
London, Middlescx. Norfolk, Northampton, 
Nottingham, Oxford, Rutland, Somerset, Suf
folk , Surrey, Sussex, Warwick , Wilts, Wor
cest er. (Zone I.) 

II. Eight francs 75 centimes (8,75 fr.) for 
calls from or to tbe telephone stations in the 
following countiés : 

Angle ey, Brecknock, Carnarvon, Cardigan, 
Carmarthen, Chester, Cornwall , Cumberl3:nd, 
Denbigh, Derby, Devon, Durham, Flint, 
Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merioneth, 
Montgomery, Monmouth, rorthumberland. 
P embroke, R adnor, Salop, , t afford, West
moreland, York. (Zone II.) 

III. Ten francs 75 centimes (10,75 fr.) for 
calls from or to the telephone stations in 
Scotland and ~ orthern Ireland. (Zone UI.) 

In Germany. 
For calls to or from the places in 
Zone (1) 2 fr. ; 

(2) 3 fr. ; 
(3) 4 fr. ; 
(4) 5 fr.; 
(5) 6 fr.; 
(6) 7 fr.; 
(7) 6 fr.: 
( ) 9 fr.; 
(9) 10 fr.; 

(10) l l fr.; 
(11) 12 fr. ; 
(12) 13 fr. 
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The German zones run in cil'culair form 
from Emmerich, the Dutch-Gerrnan frontier 
point, and are each about 100 km. wide. 

The necessary information for the calculation 
of charges wil! be exchanged as required 
between the English and German Admini
strations. 

b. Elemenutry Transit Fee. 
In the Netherlands. 

At seven francs fifty centimes (7,50 fr.) for 
every unit call , whatever may be the places 
of origin and of destination. The English 
elementary terminal fees and the Netherlands 
transit fee laid down herein shall include the 
share of each of the two Administrations for 
the use of the submarine cables. 

The three Administrations shall be at liberty, 
by agreement, to modify their charges. 

The English and German Administrations 
shall be at liberty to make any alterations in 
the zones rendered necessary by the clevelop
ment of the system of one or other of the 
countries. 

2) R edu.eed charges. 
Dming the homs of light traffic the sum 

of the unit-charge will be recluced by 2/5ths. 
The hours of light traffic during the whole 
year shall be 7 p. m. to 8 a. m. according to 
the legal time of the country of origin. 

Section L. 8 (2). 
· A special charge in the case of non-reply 
from subscribers will not be levied. 

Section M. 1. 
The responsibili ty for the use of the correct 

number shall rest, as the case may be, with 
the subscriber calling or with the person who 
has asked for a call from a public call office, 
unless the number is given wrongly in the 
current authorised list of subscribers. 

Section M. 3. 
This number is limited to one in the Anglo

Oerman service. 
Section N. 

Calls with avis d'appel and préavis are not 
admitted. 

Section Q. 
A copy of the English-German monthly 

account duly approved by a second country 
shall be sent to the Dutch Administration. 

The liquidation of the terminal charges shall 
be made direct ly between the German and 
British Administrations, the liquidation of the 
transit charges on the other hand will be made 
between the Dutch Administration and the 
two debtor administrations. The transit charges 
clue by Great Britain to the Dutch Adminis
tration should be liquidated through the 
medium of the Anglo Dutch quarterly telephone 
account. 

Germany will take the transit charges due 
to the Dutch into its account for the German
Dutch exchange traffic separately from the 
other amounts. 

The balance of the final totals of the quarterly 
accounts as between the terminal adminis
trations shall be paid by the debtor adminis
tration to the creditor aclministration by 
means of drafts payable in sterling at sight 
in London. 

ANHANG. 
Die folgenden Ergänzungen und Aenderungen 

des R èglement de service international (Revi 
sion de Paris, 1925) im Kapitel XXIV Service 
téléphonique sollen auf den deutsch-englischen 
Fernsprechdienst über die Niederlande, der 
Gegenstand des vorangehenden Uebereinkom
mens ist, angewendet werden. 

Zu Abschnitt B 1. 
Die Endämter der deutsch-englischen Lei

tungen haben ununterbrochenen Dienst. 
Zu Abschnitt E. 

Dringende Privatgespräche sind nicht 
zugelassen. 

Zu Abschnitt F. 
Blitzgespräche sind nicht zugelassen. 

Zu Abschnitt G. 
Dringende Staatsgespräche sind nicht 

lassen. 
Zu .Abschnitt H. 

zuge-

Abonnementsgespräche sind nur währencl 
der verkehrsschwachen Zeit zugelassen. 

Die Gebühr beläuft sich auf die llälfte der 
gewöhnlichen Gebühr. 

Die Mindestdauer eines Abonnementsge
sprächs beträgt 6 Minuten. A bonnementsge
spräche von mehr als n Minuten Dauer können 
von den beteiligten Aemtern zugelassen werden, 
wenn dies nach der Belastung der Leitungen 
unbedenklich erscheint. 

Zu Abschnitt K. 
1) Die Gebühren werden in der im Artikel 

24 (Kapittel VIII) des Règlement de service 
international (Revision de Paris, 1925) ange
gebenen Münzeinheit festgesetzt und berechnen 
sioh für die Gesprächseinheit wie folgt : 

a. Endgebühren. 
In Groszbritannien : 

I. Sechs Frank 25 Centimes (8,25 Fr.) für 
Gespräche von oder nach den Fernsprechämtern 
in den folgenden Grafschaften : . . 

Bedford, Berks, Buckingham, Cambndge, 
Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, llert
ford, lluntingdon, K.ent, Leicester, Lincoln , 
London, Middlesex, Norfolk, Northampton, 
Nottingham, Oxford, Rut,land, Somerset, Suf
folk. Surrey, Sussex, Warwick, Wilts, Wor
cester. (Zone I.) 

II. Acht Frank 75 Centimes (8,75 Fr.) für 
Gespräohe von oder nach den Fernsprech
ämtern in den folgenden Grafschaften : 

Anglesey, Brecknock, Carnarvon, Cardigan, 
Carmarthen, Chester, Cornwall, Cumberland, 
Denbigh, Derby, Devon, Durham, Flint, 
Glamorgan, Hereford, Lancaster, Merioneth, 
Montgomery, Monmouth, Northumberland, 
Pembroke, Radnor, Salop, Stafford, West
moreland, York. (Zone II.) 

III. Zehn Frank 75 Centimes (10,75 l?r.) 
für Gespräche von oder nach den Fernsprech
ämtern in Schotland und Nord Irland. (Zone 
III.) 

In Deutschland : 
Für alle Gespräche von oder nach den Orten in 
Zone 1 = Zwei Frank (2 Fr.), 

2 Drei (3 Fr.), 
3 Vier (4 Fr.), 
4 Fünf (5 Fr.), 
5 Sechs (6 Fr.), 
6 Sieben (7 Fr.), 
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Zone 7 Acht Frank (8 Fr.), 
8 Neun (9 Fr.), 
9 Zehn (10 Fr. ), 

10 Elf (11 Fr.), 
11 Zwölf ,, (12 Fr.) , 

,, 12 = Dreizehn ,, (13 F r.) . 
Die deutschen Zonen legen sich kreisförmig 

um Emmerich, den niederländisch-deutschen 
Grenzübergangspunkt, und sind je 100 km. tief. 

Die für die Gebührenberechnung erforder
lichen Unterlagen werden zwischen der eng
lischen unddeutschen Verwa lt ung dem Bedürfnis 
entsprechend ausgeta uscht. 

b. Durchgangsgebühren. 

I n den Niederlanden : 

Sieben Frank 50 Centimes (7,50 Fr.) für 
jede Gesprächseinheit ohne Rücksicht auf den 
Ursprungs- oder Bestimmungsort. Die in 
diesem Artikel angegebenen englischen E nd
und niederländischen Durchgangsgebühren ent 
halten auc.h die Gebühr, die jeder der beiden 
Verwaltungen für die Benutzung des Unter
seeka bels zusteht . 

Die drei Verwaltungen können nach Ueber
einkommen ihre Gebühren ändern. 

Die deutsche wie die englische Verwaltung 
kann jede AenderunO' der Zonen- vornehmen, 
die sich aus Anlasz der En twicklung des Ver
kehrs in dem einen oder andern Lande als 
nötig erweist. 

2) Gebührenermäszigung. 
Während der verkehrsschwachen Zei t wird 

der Betrag der Gebühreneinheit um ~/5 er
mäszigt. Als verkehrsschwache Zeit geiten 
während des ganzen J ahres die Stunden von 
7 Uhr nachmittags bis 8 Uhr vormittags nach 
der gesetzlichen Zeit des Abgangslandes. 

Zu Abschnitt L 8. (2). 
Eine besondere Gebühr im Falie des Nicht

antwortens der Teilnehmer wird nicht erhoben . 
Zu Abschnitt M. 1. 

Die Verantwortlichkeit für die Angabe der 
richtigen Nummer verbleibt in jedem Falle 
dem anmeldenden Teilnehmer oder der Person, 
die eine Verbindung von einer öffentlichen 
Sprechstelle aus verlangt, wenn nicht etwa 
die Nummer im geltenden amtlichen Fern
sprechbuch unrichtig a ngegeben ist. 

Zu Abschnitt M. 3. 
Die Zahl der Anmeldungen wird im deutscb

englischen Verkehr auf eine beschränkt. 
Zu Abschnitt N. 

Gespräche mit Avis d 'appel und préavis sind 
nicht zugelassen. 

Zu Abschnitt Q. 
Eine vom zweiten Lande anerkannten Ab

schrüt der deut~ch-englischen l\fonatsrechnung 
ist der niederländischen Verwaltung zu über
senden. 

Die Abrechnungen über die Endgebühren 
werden unmittelbar zwischen der deutschen 
und der groszbritannischen Verwaltung abge
wickelt, die Abrechnungen über die Durch
gangsgebühren dagegen zwischen der nieder
ländischen Verwaltung und den beiden Schuld
nerverwaltungen. Die von Groszbritannien zu 
zahlenden Durchgangsgebühren werden durch 
die englisch-niederländische vierteljährige Fern
sprechabrechnung mit verrechnet. Deutschland 
nimmt die an die Niederlande zu zahlende 
Durchgangsgebühren in seine Rechnungen 

ü ber die Gebühren des deutsch-niederländischen 
Wechselverkehrs getrennt von den sonstigen 
Beträgen mit auf. 

Der Unterschied bei den Schluszsummen der 
Vierteljahrsabrechnungen zwischen den End
verwaltungen wird von der Schuldnerver
waltung der Gläubigerverwaltung durch einen 
bei Sicht in London zahlbaren Sterling-Wechsel 
bezahlt . 

26 September 1927. M:EDEDEELING van het 
Minist erie van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw betreffende het vervoer van 
mollevellen . 

Om mollevellen te mogen vervoeren , is eene 
vergunning noodig van den Commissaris der 
K oningin in de provincie, waarin het vervoer 
plaats vindt. 

Indien bij een vervoer meer dan één pro
vincie betrokken is, zal het niet meer noodig 
zijn aan de Commissarissen der Koningin in 
elk daarbij bet rokken gewest eene vergunning 
te vragen, maar kan men volstaan met die t e 
verzoeken aan den Commissaris in het gewest, 
waar de huiden zich bevinden, of, in het geval 
van invoer van buitenlandsche vellen , aan den 
Commissaris in het gewest , waarheen die vellen 
worden vervoerd. Indien deze geen bezwaar 
heeft . worden door diens zorg de overige noo
dige vergunningen verzocht. H et verdient dus 
aanbeveling een zoodanig verzoek zoo t ijdig 
te doen, dat die overige vergunningen kunnen 
worden verkregen . . 

Van deze regeling is de provincie Friesland 
uitgezonderd. I ndien bij een ver voer ook deze 
provincie is betrokken, moet belanghebbende 
zich dus zelf wenden tot den Commissaris der 
K oningin in dit gewest, terwijl :hij, bij vervoer 
uit deze provincie, zelf heeft te zorgen voor de 
vereischte vergunningen van de Commissaris-· 
sen der K oningin in de andere gewesten, waar
door en waarheen het vervoer plaat s heeft. 

(B .) 

27 8eptember 1927. BESLUIT, houdende uit
breiding van de a ttributen van het kantoor 

aan de W ezelBche Barrière bij Venlo. S. 326. 
WIJ WILHE LMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 22 September 1927, n°. 85 (In
voerrechten); 

Gezien de artikelen 43 en 45 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) ; 

Herzien de Koninlilijke besluiten van 10 Juni 
1840 (Staatsblad n°. 19) en 17 J anuari 184ö 
(Staatsblad no. 4) ; . 

Hebben goedgevonclen en verstaan t e be
palen : 
Art. 1. H et kantoor aan de W ezel,sche Bar

rière op den weg van Venlo naar Straelen wordt 
aangewezen als betalingskantoor op den voet 
van de artikelen 43 en 45 der voormelde Alge
meene Wet. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingans
van 1 November 1927. 

Onze Minist et van Financiën is belast met 
de uitvoJring van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. · 

's-Gravenhage, den 27sten September 1927 _ 
WILHELMINA. 

De Mini.;ter van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 6 Oct. 1927.) 
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27 September 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën, be
treffende plaatselijke belastingen. 

Ik heb de eer voor zooveel noodig, de aan
dacht van Uw College te vestigen op mijne 
aanschrijvin~ van 17 September 1926, n°. 6761, 
afd. B .B., betreffende inzending van plaat
selijke belastingverordeningen, met verzoek 
daarin in plaats van "1927 " te lezen : ,,1928" 
en die aanschrijving aldus voor laatstgenoemd 
jaar toe te passen. 

Hieraan moge ik toevoegen, dat mij gebleken 
is, dat over het algemeen in de verslagen van 
uw College, omtrent verordeningen tot heffing 
van scheepvaartrechten· geen beschouwing 
wordt gegeven, als bedoeld in mijne circulaire 
van 4 Juni 1926, n°. 3998, afd. B.B. Aange
naam ware het mij zoo Uw College in den ver
volge steeds met die aanschrijving rekening 
zoude willen houden. 

Ten slotte mo"e ik Uw College mededeelen, 
dat meermalen de ter goedkeuring ingezonden 
belastingregelingen niet van voldoende toe
lichtende bescheiden vergezeld gaan. 

Gaarne zoude ik in den vervolge bij Uw 
verslag aantreffen de bestaande heffings- en 
invorderingsverordening waarin met rooden 
inkt zijn aangegeven de voorgestelde wijzi
gingen, benevens de noodige financieele gege
vens om desbetreffende verordeningen, hetzij 
te kunnen toetsen aan art. 254 der Gemeente
wet, hetzij aan andere wetsbepalingen lzooals 
b.v. voor schoolgeldregelingen, begrafenisrech
ten, ontsmettingsrechten, enz. l vergezeld bo
vendien van eene door het gemeentebestuur 
opgemaakte Memorie van toelichting. 

(B.) 

29 September 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad van Arbeid 
te Amersfoort van 27 Mei 1927 tot vast
stelling van artikel 33 van het Ambte
rn,renreglement voor dien Raad, voor zoo
veel betreft de vaststelling van een salaris
schaal voor de controleurs der 2de klasse. 
s. 327. 

WrJ WILHEtl\llNA, ENZ . 
Op de voordracht van Onzen Mini5ter van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 Septem
ber 1927, n°. 2095, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Amersfoort bij zijn besluit van 27 Mei 1927, 
artikel 33 van zijn krachtens artikel 50 der 
Radenwet vastgesteld reglement der verplich
tingen en rechten voor de ambtenaren en be
ambten, ondergeschikt aan dien Raad, nader 
heeft vastgesteld, welk artikel o. a. regelt de 
indeeling van de ambtenaren van dien Raad 
in verschillende rangen en de regeling hunner 
bezoldiging ; · 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
tot Ons heeft gewend met een voordracht, 
strekkende t-0t vernietiging van bovenvermeld 
besluit, voor zooveel de vaststelling eener 
salarissehaal voor de controleurs der 2de klassó 
betreft, wegens strijd met het algemeen belang ; 

Overwegende, dat de bedoelde salarisschaal 
loopt van f 1600 tot f 2400 met 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 ; 

dat de Verzekeringsraad heeft verklaard er 
geen bezwaar tegen te hebben, dat die salaris
schaal iets gunstiger wordt gesteld dan die 
van klerk vofa:ens het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925, welke loopt 
van f 1100 tot f 2000 ; 

dat den Verzekeringsraad echter de vast
gestelde schaal van f 1600 tot f 2400, mede in 
vergelijking met de salarisregeling voor de 
controleurs der 2de klasse bij andere Raden van 
Arbeid, te hoog voorkomt ; 

dat enkele Rad en van Arbeid met goed
keuring van den Verzekeringsraad voor bonne 
controleurs der 2de klasse een spJarisschaal 
van f 1300 tot f 2200 hebben va tgestelrl ; 

dat de Raad van Arbeid te Ame!Bfi:ort van 
oordeel is dat de eischen, welke aan een buiten
dienst-ambtenaar in den rang "Van controleur 
der 2de klasse worden gesteld, de toekenning 
,an een jaa~wedde volgens de vastgestelde 
schaal wettigen en voor zijne mdellin" steun 
meent te vinden in de salarisregelingen van 
ambtenaren var. overeenkomstigen rang bij 
enkele andere Raden van Arbeid ; 

dat echter blijkens door den Verzekerings
raa.d nader verstrekLe inlichtingen slechts één 
d0r Raden van Arl:-eid, waarop de Raad van 
Arbeid te Amersfourt zich beroept, voor zijn 
controleurs der 2de klasse een eenigszins gun
stiger salarisregeling heeft dan de schaal 
f 1300 tot f 2200, welke de Verzekeringsraad 
zou kunnen goedkeurdn, voor welke regeling 
echter in verband met door de betrokken amb
tenaren verkregen rechten eene bijzondere aan
leidiçg bestond ; 

dat, ten aanzien van den Raad van Arbeid te 
Amersjc,ort een dergelijk uitzonderingsgeval niet 
aanwezig is ; 

dat het algemeen belang vordert, dat de 
salarisregelingen voor ambtenaren in overeen
komstigen rang en met overeenkomstige taak 
bij de onderscheidene Raden van Arbeid niet 
te zeer uiteenloopen ; 

Gelet op art,ikel 7!l en artikel 86, eersLe lid, 
der Radenwet ; 

Hebben gotdgevonden en ,erstaan: 
het besluit van den Raad van Arbeid te 

AmP-rsfoort van 27 Mei 1927, n°. 6, voor zooveel 
daarbij eene salarisregeling werd vastgesteld 
voor de controleurs der 2de klasse bij dien 
Raad, te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Ni.j
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Stnatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten September 1927. 
WILHELl\flNA. 

De Min. van Arbe·id, Handel, en Nijve,rheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE Bmmrn. 

(Uil{Jeg. 11 Oei . 1927.) 

29 September 1927. KONINKLIJK BESLUI'l\ 
De bewoordingen van art . VIII lid 2 

der wet van 30 Juni 1924 S. 319 geven 
geen aanleiding voor de meening dat deze be
paling niet meer van toepassing is, wanneer 
het aantal leerkrachten, dat voor Rijks
vergoeding in aanmerking komt, in oYer
eenstemming is gekomen met de nieuwe 
schaal van art. 28 der wet, zooals die geldt 
van 1 Juli 1924 tot en met 31 Dec. 1929. 
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WIJ \V ILHELMIN A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

h et Bestuur van het Sint Luciagesticht te Rot
te rdam t egen de beslissing van Onzen Minister 
, an Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 November 1926, n° . 9024, Afd. L . 0. F., 
tot va tstelling der Rijksvergoeding, bedoeld in 
a rt. 97 der Lager-Onderwijswet 1920 over het 
j aar 1925, t en behoeve van de bijzondere lagere 
school te Schoten, Tugelastraat ; 

Gezien het advies van den Onderwij sraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwij s en het bewaarschoolonderwijs) van 
30 Decem ber 1926, n°. 6920 A ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, aclives van 
2 Maart 1927, n°. 192; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Km1sten en Wetenscha ppen van 
2,1, ep tember 1927, n°. 4386, Afd. L. 0. F . ; 

0 . dat Onze Minister bij bovengemelde be
slissing het bedrag der R ij ksvergoeding voor 
de bovengemelde school over 1925 heeft vast
gesteld op f 10,279.16, uit overweging, dat 
overeenkomstig a rt. VIII, t weede lid, der wet 
van 30 Juni 1924, S . 319 bij de berekening der 
Rijksvergoedü1g buiten aanmerking blijven de 
onderwiiurs, die nà 30 Juni 1924 aan de school 
in funct ie zijn getreden boven het aantal, ge
steld in art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920, 
zooals dat a rtikel thans luidt ; dat dienteng ,
volge de Rijksvergoeding niet kan worden ver
leend voor de onderwij zeres H . M. J anus., die 
op 1 Januari 1925 boven dat aantal aan de 
school in functie t rad ; dat het schoolbestuur 
in beroep aan voert, dat Onze Minist er t en on
rechte art. VIII der wet van 30 Juni 1924, 

. 319 heeft toegepast ; dat toch de bedoeling 
van deze overgangsbepaling is geweest om in 
voorkomende gevallen de R ij ksv11rgoeding te 
,erleenen voor meer onderwij zers dan het 
aantal, gesteld in ar t . 28, zooals dat artikel 
t hans luid t, behoudens d e beperking, dat bij 
d e toepassing van die overgangsbepaling bu.iten 
aanmerkmg blijven de onderwijzers, die nà 
30 J"uni 1924 in functie zijn getreden boven het 
aantal, in evenbedoeld art. 28 gesteld ; dat 
echter , wanneer, zooals Ü1 casu, de Rijksver
goeding gevraagd wordt voor een aantal onder 
wijzers, gelijk aan het aantal, gesteld in even
bedoeld a rt . 28, van de toepassing van een 
overgangsbepa ling geen sprake is en dus ook 
de "--raag, of een der onderwijzers, waarvoor 
de Rijksvergoeding gerraagd wordt , na 30 
Juni 1924 aan de school in functie is getreden, 
buiten beschouwing behoort te blijven : da t 
wanneer de Rijksvergoeding gevraagd wordt 
,·oor n iet meer onderwijzers, dan het aantal, 
ge teld in ar t . 28 der wet, de schoolbesturen 
Yolkomen vrij zijn in de keuze van de leer
kmch ten, die zij voor vergoedÜlg m aanmerking 
willen brengen ; 

0. dat het geschil tusschen Onzen Minister 
en het schoolbestuur loopt over de vraag, o.f 
bij de berekening van de Rijksvergoeding voor 
voornoemde school de bepaling van ar t . VIII , 
lid 2, der wet van 30 Juni 1924, S. 319 t oe
passing m oet vÜlden ; dat deze bepaling in het 
a lgemeen voorschrijft, dat de Rijksvergoeding, 
b edoeld in art. 97 der Lager-Onderwij swet 1920, 
over de dienstjaren l!l24 tot en met 1929 be
r ekend wordt volgens de op 31 December 1923 

' geldende regelen, met dien verstande eYenwel, 
dat daarbij buiten aalllUerking blijven de onder
wijzers, die, t e rekenen van 1 Juli 1924, in dienst 
t reden boven het aantal, gesteld in art. 28 dier 
wet, zooals dat a rt. van 1 Juli 1924 t ot en met 
3 l December 1929 wordt gelezen ; dat de be
woordingen van deze bepaling geen aanleiiing 
geven voor de meening_ welke het schoolbe
stuur aanhangt, dat zij niet meer van toepas
sing is, wanneer het aantal leerkrachten, dat 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, in 
overeenstemming is gekomen met de nieuwe 
schaal van art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat derhalve Onze M:in.ister terecht geene 
R ijksvergoeding heeft toegekend voor het 
$ala ris van de onderwijzeres H . M. Janus, doch 
wel voor dat van de onderwijzeres C. M. Hok
keling ; dat het bedrag der Rijksvergoeding 
ook overigens door Onzen Minister met juist
heid is berekend ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaa n : 

met handhaving van de beslis ing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 17 November 1926, n°. 9024, 
Afd. L. 0. F. , het bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920 
over het jaar 1925 voor deze school vast t e 
stellen op f 10,279.16. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast , enz. (A. B .) 

29 S eptember 1927. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Gedeputeerde Sta
t en der onderscheidene Provinciën betref
fende toezicht op uitbestede personen . 

Van de zijde van het Staat st oezicht op de 
volksgezondheid wordt er op gewezen, dat nu 
en dan is gebleken van uitbesteding door eene 
inBtelling van weldadigheid aan een arme in 
een gezin, waarin een lijder aan tuberculose 
voorkwa m. 

In verba nd h.iermede komt het mij zeer ge
wenscht voor , dat in de reglementen der bur
gerlijke en gemengde instellingen van welda
digheid - voor zooverre zulks nog niet ge
schiedde - worde bepaald, dat tot uitbeste
ding van een arme niet wordt overgegaan, 
alvorens door een geneeskundige schriftelijk 
is verklaard, dat hem na een opzettelijk daartoe 
ingesteld geneeskundig onderzoek van alle leden 
van het gezin, waa raan de best eding zal worden 
toevertrouwd, is gebleken, dat de gezondheids
toest and van geen hunner een gevaar oplevert 
voor hunne huisgenooten . 

1k moge U w College verzoeken , het voor
gaande ter kennis te willen brengen van de 
Besturen der Gemeenten Uwer Provincie, waar 
bm·gerlijke en/of gemengde instellingen van 
weldadigheid zijn gevestigd, met uitnoodiging 
t e bevorderen, dat de reglementen dier instel
lingen . voor zooverre daarin eene bepaling als 
door mij aangegeven, nog ontbreekt, alsnog 
daarmede worden aangevuld. 

(B.) 
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30 September 1927. WET, houdende naasting 
van den spoorweg van Ensche,dé naar de 
Nedcrlandsch-Pruissische grens in de rich
t ing van Ahaus. S. 328. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
.Alzoo Wij in overwe0 ing genomen hebben, 

dat het. wenschelijk is den spoorweg van En
sclte,dé naar de Nederlandsch-Pruissisf'he grens 
in de riching van A hau; te naasten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. De spoorweg van En.•chedé naur de 

Xedcrlandsch-Prui sische grens in de richting 
van Ahaus zal worden genaast op een door 
Onzen Minist.er van Waterstaitt te bepalen dag, 
doch niet later dan zes maanden na den dag, 
volgende op dien der afkondiging van deze wet. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd om met de Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij Pene 
overeenkomst aan te gaan, waarb.;,i de exploi
tatie van den genaasten spoorweg aan de Maat
schappij wo~dt opgedragen ingevolge artikel 3 
der overePnkomst 1920 H.S., met dien v!':rstnu
de, dat het derde Jid van genoemd artikel en 
artikel 8 der overeenkom t 1890 H. . buiten 
toepassio:; blijven, en het bedrag, dat het Rijk 
wegens de naasting verschuldigd zal zijn , door 
de Maatschappij alg renteloos voorschot ter 
beschikking van het Rijk wordt ge~telcl. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gi-avenha.ge, den !Visten Sep

tember 1927. 
WILHELMINA. 

De ,l'LiniRle-r van Waterstaat, H . v. n. VEGTE. 
De J l inister ran Financiën, DE GEER. 

(Uit.geg . 7 Oct. 1927 .) 

1 October 1927. KONL.YKLIJK BESLUIT. 
De wet geeft den Com missaris der Ko

ningin niet de bevoegdheid om aan Buro-. 
en Weth. te bevelen de op hen rustende 
verplichting tot uitvoering van de hun bij 
art. 126 opgedragen taak op eene door 
hem, Commissaris, bepaalde wijze na te 
komen. - Ged. Staten hebben clan ook 
ten onrechte uit de weigering van den 
Raad en van B. en \IV . om mede te werken 
tot de uitvoering van een zoodanig bevel 
van den Commissaris afgeleid, dat de Raad 
weigerachtig is om voor de ui tvoering van 
een wet gelden op de begrooting uit te 
trekken. -

WIJ, WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op h3t beroep, ingesteld door 

den Raad van Hontenisse tegen het besluit 
van Geel. Staten va.n Zeeland, van 25 Juni 1926, 
n°. 203, Je afdeeling, waarbij, met toepassing 
van art. 212, l • lid, der Gemeentewet, de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 
1926 is verhoogd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestmu-, gehoord, ·adviezen van 
29 Decembe1· 1926, n°. 109'.~ en van den 13 
Juli 1927, n°. 1093/111 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BinnenJandsche Zaken en Landbouw van 28 
September 1927, n°. 7073, Afd. B. B. ; 

O. da t Geel. Staten van Zeeland bij besluit 

van 25 Juni 1926 in de begrooting der gemeente 
Hontenisse voor 1926 den post "Kosten ter 
voorkoming en bestrijding van epidemische 
ziekten" geraamd op f 100, hebben verhoogd 
met f 'i'l6.14 en nader bepaald op f 816.14, 
waarbij Ged. Staten tevens den Raad hebben 
nitgenoodigd ten spoedigste de middelen tot 
dekking van deze uitgaaf aan te wijzen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat bij besluit van Onzen Commissaris van 
11 Mei 1926, B. n°. 708, 3• Afd., is bevolen , 
,,dat Burgemee ter en Wethouders van Hon
tenisse, zulks in overleg met den betrokken 
Inspecteur der Volksgezondheid, binnen eene 
maand na dagteekening dezer beschikking als
nog maatregelen treffen, opdat worde overge
gaan, hetzij tot de oprichting eener b~hoor
lijke barak voor afzondering en verpleging van 
lijders aan besmettelijke ziekten bij het Liefde
huis in de gemeent-e Hontenisse ( Groenendijk) 
hetzij tot het sluiten eener overeenkomst met 
dat doel met " het Liefdehuis te Hulst" ; dat 
blijkens mededeeling van Onzen Commissaris, 
Burgemeester en Wethouders aan dat bevel 
noch in eerstgenoemden noch in laatstge
noemden zin gevolg willen geven en het hem 
gewenscht voorkomt, dat in de gegeven om
standigheden voorshands de voorkeur wordt 
gegeven aan het sluiten van eene overeenkomst 
met het bestuur van het Liefdehuis t e Hulst, 
en dat het, om aan zoodanige overeenkomst 
uitvoering te kunnen geven, noodig is, om in de 
begrooting der gemeente Hontenisse voor 1926 
op te nemen een bedrag in uitgaaf van f 716.14, 
waarvan te betalen zal zijn f 100 voor jaar
lijksche ret,ibutie (2 bedden) en f 616.14 voor 
eene bijdrage in eens, zulks ingevolge de door 
het bestuur van het Liefdehuis verstrekte op
gaaf ; dat uit de weigering van den Raad en 
Burgemeester en \ ,Vethouders van Hontenisse 
om aan a rt. 7 der wet van 4 December 1872. 
S. 134 houdende voorzieningen t egen besmette
lijke ziekten, de noodige uitvoering te geven, 
moet worden afgeleid, dat de Raad aveneens 
weigerachtig is om daartoe de noodige gelden 
in ,de begrooting uit te trekken; 

dat de .Raad in beroep aanvoert, dat bij hem 
van weigeren tot het op de begrooting brengen 
van uitgaven, in dit geval van uitgaven tot 
bestrijding van kosten ter voorkoming en be
strijding van apidem.ische ziekten. absoluut 
geen sprake is ; dat toch, wanneer Ged. Staten 
den Raad hadden verzocht, den post volg
nummer 68 der begrooting 1926 " Kosten ter 
voorkoming en bestrijding van epidemische 
ziekten" geraamd op f 100 t e verhoogen tot 
een bedrag zelfs nog heel wat hooger dan 
f 816.14, hieraan onmiddellijk zou zijn voldaan ; 
dat op grond hiervan het besluit van Geel. Staten 
allen rechtsgrond mist ; dat het geschil t usschen 
Ged. Staten van Zeeland en de gemeente Hon
tenisse dan ook niet betreft eene weigering als 
bedoeld bij art. 212 der Gemeentewet, doch 
loopt over de wijze en uitsluitend en alleen 
over de wijze, waarop door den Raad aan art. 7 
der wet van 4 December 1872 de noodige uit
voering zal worden gegeven ; dat Ged. Staten 
verlangen, voor de verfleging van lijders aan 
besmettelijke ziekten o eene overeenkomst, t e 
sluiten met het Liefdehuis te Hulst, of wel een 
barak, te stichten bij het Liefdehuis te Groenen
dijk in de gemeente Hontenisse, terwij l door 
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den Raad er de voorkeur aan wordt gegeven 
en eene eventueele verpleging van zieken uit 
de gemeente eischt, daartoe in te richten een 
steenen gebouw, zijnde de buiten gebruik ge
komen openbare lagere school te Noordstraat 
(Hontenisse); dat de bezwaren van Ged. Staten 
tegen inrichting van deze school zijn, dat dit 
lokaal niet is gelegen in het centrum der ge
meente en de medicus en de verpleegsters in 
de onmiddellijke nabijheid moeten zijn, om 
deze ook des nachts gemakkelijk te kunnen 
bereiken, zoodat de patiënten te allen tijde 
kunnen worden geholpen; dat deze bezwaren 

1 
naar zijne meening niet steekhoudend zijn daar 
de in H ontenisse gevestigde geneesheeren en 
verpleegsters slechts ½ uur gaans van de 
vroegere school Noordstraat wonen, de twee 
in Hontenisse gevestigde doktoren over auto's, 
motorrijwielen en gewone rijwielen beschikken 
en daarmede in minder dan geen tijd de lokalen 
te Noordstraat kunnen bereiken, terwijl de 
verpleegstars gevestigd in het Roomsch-Katho
liek Liefdehuis te Groenendijk, zoo verpleging 
noodig is, in de woning bij de school Noord
straat kunnen wonen of verblijven, deze elkan
der kunnen aflossen en ook des nachts t er be
schikking zullen zijn; dat zijne bezwaren tegen 
de zieken-barak te Hulst zijn: 1°. dat in deze 
barak slechts tien bedden aanwezig (voor 13 
gemeenten met ruim 33,000 inwoners) zijn, 
een getal, dat wanneer in deze streek werkelijk 
eene besmettelijke ziekte heerscht, geheel on
voldoende is; en 2°. dat de barak gedekt is met 
asphaltpapier, wat d e zonnestralen niet vol
doende kan afweren, en hierdoor de tempera
tuur in die barak bij warme dagen geheel on
houdbaar is, zooals bij een bezoek daaraan is 
gebleken aan den Burgemeester en Secretaris 
der gemeente ; dat ook Dr. D. J . Hul~hoff Pol 
de barak te Hulst zelf onvoldoende noemt, door 
zijne verklaring opgenomen in het schrijven 
van Ged. Staten van 20 Februari 1925 n°. 159, 
3• Afdeeling, dat die barak binnen afzienbaren 
tijd door een steenen zal worden vervangen ; 
dat nu van de gemeente dus zou worden ge
vergd voor eene onvoldoende inrichting eçne 
bijdrag6 in eens van f 616.14 en eene jaarlijksche 
bijdrage van f 100 voor onderhoud en instand
houding mej; vernieuwingsfonds ; dat daaren
tegen ieder der 2 lokalen van d e vroegere school 
Noordstraat welke ruim voorzien zijn van licht 
en lucht en van goede ventilatie, plaats bieden 
voor 10 bedden ; dat in een dier lokalen thans 
6 bedden aanwezig zijn en deze lokalen zijn 
gelegen ongeveer in het midden der gemeente, 
dicht bij de haven van Walsoorden, terwijl het 
grootste deel der woningen in de gemeente 
Hontenisse 13 tot 15 K.M. zijn gelegen van de 
ziekenbarak te Hulst ; dat de Raad aan Ged. 
Staten meerdere malen heeft verklaard be
reid te zijn, bedoelde vroegere schoollokalen, 
overeenkomstig verlangen en aanwijzing van 
Dr . Hulshoff Pol voor de verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekten in te richten, zoodat 
ook niet kan worden gezegd, dat het gemeente
bestuur aan de bij de wet van 4 December 1872 
opgelegde verplichtingen is te kort gekom en 
of heeft willen te kort komen; dat de Raad met 
de inrichting van de lokalen der vroegere school 
Noordstraat voor verpleging van lijders aan 
besmettelijke ziekten, alleen wenscht te be
reiken, het hebben van een geschikte eigen 

gelegenheid voor die verpleging, en die hier 
tot stand kan komen met betrekkelijk geringe 
kosten en dus geen t e groote financieele offers 
vraagt, iets wat een nieuw t e bouwen barak 
nabij het Liefdehuis te Groenenclijk wel zou 
doen ; 

0. dat art. 7 der wet van 4 December 1872, 
S. 134 houdende voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten, voorschrijft, dat in iedere ge
meente, waar dit door Ged. Staten der pro
vincie is bepaald, het gemeentebestuur ver
plicht is eene gelegenheid tot afzondering en 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
in te richten ; 

dat blijkens de stukken Ged. Staten van Zee
land bepaald hebben, dat het gemeentebestuur 
van Hontenisse verplicht is, eene gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van lijders aan 
besmettelijke ziekten in te richten ; 

0. dat ar t . 126 der Gemeentewet bepaalt, 
dat, wanneer ter uitvoering van wetten door 
het gemeentebestuur moet worden medege
werh.--t, di t geschiedt door Burgemeester en 
Wethouders, terwijl art. 127 bepaalt, dat wan
neer Burgemeester en Wethouders niet of niet 
behoorlijk voor de hun bij art. 126 opgedragen 
uitvoering zorgen, Onze Commissaris in de 
provincie ten kost e der nalatigen in die uit-
voering kan voorzien ; · 

0. dat uit de voornoemde bepalirtgen der 
Gemeentewet voortvloeit, dat de medewerlcing 
voor de uitvoering van de ingevolge art. 7 van 
de wet op de besmettelijke ziekten op het ge
meentebestuur van Hontenisse rustende ver
plichting behoort t e geschieden door. Bu~g~
meeste, en Wethouders en, wanneer ziJ daann 
Liet of niet behoorlijk voorzien, Onz~ Com
mi~saris in de 1;>rovincie ten koste der nalatigen 
in die uitvoering kan voorzien ; 

dat dus Onze Commissaris wel , wanneer 
Btugemeester en Wethouders de op hen rus
tende verplichting niet hehoorltik na.komen, 
ten koste. der nalatigen in die uitvoering kan 
voorzien, doch hij dit in dezen niet heeft gedaar:.; 

dat Onze CommissariB weliswaar aan Bnrge
meeeter en Wethouders heeft bevolen deze ver
plichting op eene bepaalde wijze na t e komen, 
doch zoodanig bevel, waal'toe geen enkele wets
hP_t1aling Onzen Commissaris de bevoegdheid 
geeft, niet kan worden beschouwd a,B eene 
wijze van voorzien in de uitvoerin.~, a.ls be
doeld in art. 127 der Gemeentewet ; 

dat Ged. Staten daarom t en onrechte uit de 
weigering van den Raad en van Burgemeester 
en Wethouders, om mede te werken tot de uit
voerinq van voornoemd bevel van Onzen Com 
missar.is, hebben afgeleid, dat de Raad v~n 
Hontenisse weigorachtig is, om voor de m t
voering van art. 7 van de wet op de besmette
lijke ziekten dP noodi~e geldeL. op de begrooting 
uit te trekken, tel'W11l ook ov<>rigens vA n zoo
danige weigt>ring niet is gebleken ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Ged. St,aten te 
vernietigen. 

O=e Mini~ter van Binnen!anrl5c he Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 
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l October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het enkele feit van aanzienlijke bevol

kingstoeneming in het betrokken stads
gedeelte, afgezien van de vraag of die toe
neming vermeerdering van het aantal 
voorstanders der te stichten school mede
bren~t, is voldoende voor de toepassing 
van net slot van § 11 van art. LXIV der 
wet van 16 Febr. 1923, S. 38. - De meer
malen door de Kroon gebezigde overweging 
dat "het buitenaewone recht, den school 
besturen bij art. 72 toegekend, een strikte 
interpretatie vordert", geldt wel ten aan
zien van verandering van inrichting, doch 
de consequentie daarvan eischt niet, dat 
ook bij de stichting eener school met de 
normale eischen zou moeten worden reke
ning gehouden. 

WIJ WILlIELl\UNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestum' van Zwolle, tegen het 
besluit van God. Staten van Ove1·ijssel van 
3 Mei 1927, 2• Afd. n°. 674/2691, waarbij , 
met vernietiging van het besluit van den Raad 
van Zwolle van 20 September 1926, n°. 553, 
is bepaa ld, dat de door het Bestuur der Ver
eeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs, 
a ldaar, overeenkomstig artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor: a. de stichting van een schoolgebouw 
in Assendorp; b. de stichting van een school
gebouw aan de Wipstrikkerallee; c. den ver
bouw van het schoolgebouw aan de Goudsteeg 
a lsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 September 1927, n°. 693; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
28 September 1927, nos. 12032, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Zwolle op 
20 September 1926 afwijzend heeft beschikt op 
de aanvrage van bovengemeld schoolbestuur 
om overeenkomstig art. 72 vlg. der Lager
Onderwijswet 1920 de benoodigde gelden be
schikbaar te stellen voor a. de stichting van 
een schoolgebouw in Assendorp ; b. de stichting 
van een schoolgebouw aan de Wipstrikkerallee 
en c. den verbouw van het aan genoemde 
vereeniging in eigendom toebehoo1·end school
gebouw aan de Goudsteeg; dat Ged. Staten, 
ingevolge een door het schoolbestuur ingesteld 
beroep, bij besluit van 3 Mei 1927, met ver
nietiging van het bestreden raads bes! uit, heb ben 
bepaald, dat de door het Bestuur der Vereeni
ging voor Gereformeerd Schoolonderw~js te 
Zwolle gevTaagde medewerking voor elk der 
drie vo01·melde doeleinden alsnog moet worden 
verleend; dat Ged. Staten daarbij hebben 
overwogen ten aanzien van punt a. dat de 
Raad ten onrechte uit de toelichting op de 
aanvrage heeft afgeleid, dat deze zou bedoeld 
zijn als eene aanvrage overeenkomstig artikel 
205, derde lid, der Lager-Onden~jswet 1920; 
dat voor eene beoordeeling van de aanvrage 
om schoolbouw in Assendorp deze los gedacht 
moet worden van de plannen tot verbouw en 
de al of niet bruikbaarheid van de school in de 
Goudsteeg ; dat immers, blijkens de toelichting 
de behoefte aan voorziening in schoolruimte in 
Assendorp ten grondslag ligt aan deze aan
vrage ; dat, in aanmerking genomen de toe-

neming van de bevolking in dit deel van de 
gemeente sinds 1 Januari 1923, de aanvraag 
om schoolbouw in Assendorp naar het oordeel 
van het schoolbestuur, gewettigd is te achten ; 
dat, is deze school verkregen, de gewenschte 
oplossing van de voorziening in schoolruimte in 
Assendorp in vervulling zal zjjn gegaan ; dat 
de Raad voor de beoordeeling van deze aan
vrage de al of niet bruikbaarheid van het 
schoolgebouw in de Goudsteeg niet m het 
geding had mogen brengen, doch slechts volgens 
art. 75, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
had behooren na te gaan, of de aanvrage vol
deed aan de in artikel 73 omschreven ver
eischten; dat bij de aanvrage aan den Raad 
als bedoeld in art. 72, ingevolge art. 73, moet 
zijn overgelegd, eene verklaring, waaruit blijkt, 
dat de school zal worden bezocht door ten 
min te 60 leerlingen ; dat, ingevolge § 11 van 
artikel L:XIV der wet van 16 Februari 1923, 
S. 38, onder de leerlingen, waarop de bedoelde 
verklaring betrekking heeft, niet mogen worden 
medegernkend leerlingen, die een geljjksoortige 
bijzondere school bezoeken, tenzij aanzienlijke 
toeneming van de bevolking in eenig deel der 
gemeente tot de stichting aanleiding geeft ; 
dat waar onder kinderen, op wie de overgelegde 
verklaring betrekking heeft, begrefen zijn 
kinderen, die eene gelijksoortige bijzondere 
school bezoeken, behoort te worden onderzocht, 
of de in de laatste zinsnede van§ 11 aangegeven 
omstandigheden in dezen aanwezig zijn ; dat 
voor · de beoordeeling hiervan moet worden 
gelet op de door Onzen Minister bij de behan
deling van de wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
gedane mededeeling, dat bij de toepassing 
van § 11 de t ijdsbepaling geldt, die voor ge
noemde wet is gesteld, namelijk 1 Januari 1923, 
dat, blijkens het ingewonnen ambtsbericht 
van den Hoofdinspecteur van het lager onder
wijs volgens opgave van den Directeur van 
het Bouw- en Woningtoezicht in de gemeente 
Zwolle, d.d. 7 J anuari 1927, sedert 1 Januari 
1923 in Assendorp 324 woningen werden ge
bouwd en er op 31 December 1926 bovendien 
nog 170 woningen in aanbouw waren ; dat, op 
grond van deze gegevens moet worden aange
nomen, dat er in dit gedeelte van de gemeente 
Zwolle eene zoodanige uitbreiding heeft plaats 
gehad en nog plaats heeft, dat zij eene aan
zienlijke vermeerdering der bevolking in dit 
stad deel tengevolge moet hebben ; dat, nu 
de vraag of er aanzienlijke toeneming in Assen
dorp is, bevestigend moet worden beantwoord, 
hieruit volgt, dat het uitzonderingsgeval, als 
bedoeld in de laatste zinsnede van § 11 zich 
in dezen voordoet ; dat nu ook overigens aan 
de vereischten van artikel 73 is voldaan, de 
aanvrage om medewerking tot den schoolbouw 
in Assendorp h ,id moeten zijn toegewezen; 
dat, ten aanzien van punt b. de Raad ten 
onrechte van meecing is, dat het uitzonderings
geval, bedoeld in de laatste zinsnede van § 11 
ziel\ hier niet voordoet ; dat toch in het Wip
strikkerallee-kwartier, te weten het straten
complex ten oosten van de Nieuwe Vecht, na 
1 Januari 1923, 310 nieuwe woningen zijn 
gebouwd en bovendien thans nog 188 woningen 
in aanbouw zijn, zoodat waar de gemiddelde 
bezetting per woning op 31 December 1925 
in de gemeente Zwolle was 4,247, de bevolking 
in het Wfpstrikkerallee-kwartier als de nieuwe 
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huizen gereed zijn, wel met meer dan 2100 zal 
zijn toegenomen ; dat nu de in § 11 aangewezen 
omstandigheden aanwezig zijn en ook overigens 
aan de vereischten van art.ikel 73 der Lager
Onderwijswet 1920 is voldaan, de aanvi:age om 
medewerking tot den schoolbouw aan de 
Wipstrikkerallee had moeten zijn toegewezen; 
dat ten aanzien van punt c. de Raad ook deze 
aanvrage ten onrechte heeft afgewezen ; dat 
elke aanvrage op zich zelve moet worden 
be.oordeeld en de Raad dan ook met betrekking 
tot de onderwerpelijke aanvrage slechts had 
behooren na te gaan, of de ingediende aanvrage 
voldeed aan de wettelijke verei chten ; dat 
voor deze aanvrage aan de bij de wet gestelde 
eischen is voldaan : zoodat de aanvrage om 
medewerking voor den verbouw van de school 
aan de Goud teeg had moeten zijn toegewezen; 
dat in beroep het gemeentebestuu r bezwaren 
aanvoert, hierop neerkomende, dat 1°. zooals 
bij K. B. van 26 J a nuari 1927, n~ . .Je is over
wogen het buitengewone recht. den school
besturen bij artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 toegekend, eene strikte interpretatie 
vordert ; dat, hoewel in het aangehaalde geval 
het geschil liep over de verandering van in
richt ing van een schoolgebouw, er geen reden 
is denzelfden maatstaf niet tevens aan te leggen 
in geval van stichting van schoolgebouwen, 
daar " het buitengewone recht" in beide ge
vallen hetzelfde is ; dat het besluit van de 
gemeente uitgaven vordert ter voldoening van 
eischen, welke de normale, aan het lager ónder
wijs t e stellen eischen, verre t e buiten gaan ; 
2°. het schoolgebouw in Assendorp zou dienen 
voor huisve ting van de bestaande school in 
de Goudsteeg, terwijl het gebouw dezer laatste 
nog zeer goed bruikbaar is; 3°. noch in Assen
dorp, noch in de Diezerpoorten-voorstad de 
toeneming der bevolkin& - daargelaten de 
vraag of die toeneming a ls "aanzienlijk" moet 
worden beschouwd - aanleiding kan geven 
tot de stichting van scholen voor gereformeerd 
onderwijs; 

0. wat bet,reft de sticht ing van twee school
gebouwen, het eene in Assendorp, het andere aan 
de Wipstrikkerallee, dat op grond van de 
overgelegde stukken moet worden aangenomen, 
dat aanzienlijke toeneming van de bevolking in 
de kwartieren, waarin deze scholen zullen 
worden gesticht, aanleiding geeft tot deze 
stichting ; dat derhalve Ged. Staten bij hun 
bestreden besluit terecht hebben geoordeeld, 
dat ten aanzien van beide schoolgebouwen hier 
het aan het slot van § 11 van artikel LXIV 
van de wet van 16 Februari 1923, S. 38, be
doelde uitzonderingsgeval aanwezig is ; 

0. voorts, wat betreft het beroep op Ons 
besluit van 26 J anuari 1927, n°. 4, dat dit 
besluit betrekking heeft niet op de stichting 
eener school, doch of de verandering van 
inrichting eener schoo ; dat de consequentie 
van dit besluit niet eischt, dat ook bij de 
stichting eener school met de normale eischen 
zo_u moeten worden rekening gehouden, omdat 
b1J verbouwing eener school de inrichting wordt 
beoordeeld, terwij l bij de stichting uitsluitend 
de behoefte aan schoolruimte in aanmerking 
komt; dat bij de stichting eener school derhalve 
alleen behoort te worden nagegaan, of aan de 
in artikel 73 der wet omschreven vereischten 
is voldaan ; · 

0. wat betreft den verbouw van de school 
aan de Goudsteeg, dat de aanvrage om mede
werking, wat dit punt betreft , geacht kan 
worden, de grenzen, door de normale eischen 
aan het geven van lager onden0js gesteld, 
niet te overschrijden : dat voor zoover de 
gemeenteraad een beroep doet op de bedoeling 
van a rtikel 205, derde lid , der Lager-Onderwijs
wet 1920, dit beroep ten onrechte is geschied, 
omdat bliikens de stukken de school eerst na 
verbouwi,'.ig geacht kan worden bruikbaar te 
zijn voor het daarin te geven onderwijs : 

Gezien de bovengemelde wetten ; 
H ebben goedgevonden en verstaa n: 

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

Wetenschappen is belast, enz. (.-\. B.) 

l October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De jaarwedden der vakonderwijzers kun

nen niet worden gerangschikt onder uit 
gaven ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, a ls bedoeld in 
art . 55, sub o. 

Zie in gelijken zin A. B. 1925, blz. 273 ; in 
tegengestelden zin A. B. 1926, blz. 218 en 

K. B. 28 J an. 1927, S. 19. 

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

het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzondere 
lagere school te Boschkapelle (Zeeland) tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
12 Maart 1926, no. 20, l • afdeeling, waarbij 
met ongegrondverklaring van zijn beroep tegen 
het besluit van den Raad van Boschkapelle 
van 16 October/19 November 1925 ten behoeve 
van deze school over het jaar 1924 het bedrag 
der vergoedini, bedoeld in art. 101, 2• lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 in verband met het 
7• en 8• lid van dit artikel, is vastgesteld op 
f 1,143.89; 

Den Raad van State, afdeeling \"Oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 Juli 1926, n°. 535, en 16 Februari 1927, 
n°. 535/29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
September 1927, no. 10260, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de Raad van Boschkapelle bij beslui t 
van 16 October/19 November 1925 het bedrag 
der vergoedini, bedoeld in art. 101, 2° lid, de,· 
Lager-onderwijswet 1920, in verband met het 
7° en 8° lid van dit a rtikel over het jaar 1924 
heeft vastge teld op f 3,339.39 ; dat van di t 
raadsbesluit het schoolbe tuur bjj Ged. St:1ten 
in beroep is gekomen op grond, da t bu de 
veITekening over de jaren 1922, 1923 en 1924 
buiten aanmerking zijn gelaten de door het 
schoolbestuur over de jaren 1923 en 1924 
betaalde salarissen van vakonderwijzeressen ; 
dat Ged. Staten bij besluit van 12 Maart 1926, 
met ongegrondverklaring van het ingestelde 
beroep, de aaµ het schoolbestuur over 1924-
toekomende vergoeding, bedoeld in art. 10 l 
der Lager-onderwijswet 1920, hebben vast
gesteld op f 1,143.89 ; dat Ged. Staten daarbij 
hebben overwogen, dat de vergoeding voor de 
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salarissen der vakonderwijzeressen, indien zij 
al kon worden toegekend, niet in de vergoeding 
wegens exploitatiekosten, als bedoeld in art. 101, 
5• lid, der wet behoort te worden begrepen, 
doch afzonderlijk zou moeten zijn aangevraagd, 
krachtens het ge lid van dat wetsartikel; dat 
evenwel hier van zoodanige vergoeding in het 
geheel geen sprake kan zijn, omdat in de jaren 
1923 en 1924 te Boschkapelle reeds geen open
bare lagere school meer bestond ; dat overigens 
tegen het raadsbesluit geen bezwaar is inge
bracht; dat de voor de bijzondere school over 
1922, 1923 en 1924 werkelijk gedane uitgaven, 
voor zoover zij in aanmerking komen, hebben 
bedragen f 3,339.39; dat dit bedrag lager 'is 
dan de uitgaven welke, berekend naar de kosten 
per leerling voor het openbaar onderwijs over 
die jaren, voor vergoeding in aanmerking 
zouden kunnen komen, zoodat het schoolbestuur 
dus op slechts f 3,339.39 aanspraak kan maken; 
dat volgens opgaaf van het gemeentebestuur 
aan het schoolbestuur over 1922 en 1923 is 
uitgekeerd f 2,195.50, zoodat de vergoeding 
over 1924 moet worden vastgesteld op f 3,339.39 
-:-f 2,195.50 is f 1,143.89 ; dat het schoolbestuur 
m beroep aanvoert, dat wanneer zijne school 
eene openbare wàs, wel handwerkonderwijs zou 
kunnen worden gegeven, maar nu er in de 
gemeente geene openbare school bestaat, geen 
ha~dwerkonderwijs mag worden gegeven, ter
WIJi aan de openbare school in de gemeente, 
zoolang zij niet aan het bijzonder schoolbestuur 
:,vordt overgegeven, tijdelijke onderwijzeressen 
m nuttige handwerken werkzaam waren; dat 
het schoolbestuur op advies van den Inspecteur 
besloot de gelden voor het vakonderwijs te 
brengen onder de vergoeding wegens exploitatie
kosten, daar de lessen in nuttige handwerken 
~oor den goeden gang van het onderwijs vooral 
m dorpen noodzakelijk zijn; 

0 . dat krachtens het 5e lid van art. 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 als kosten, bedoeld 
in het 2e, 3• en 4e lid van dit artikel, in aan
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, op welke betrekking heeft 
het ge lid van art. 101, daarbij niet zijn ver
meld ; dat deze wedden niet kunnen worden 
gerangschikt onder uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs als 
onder letter o van art. 55 der wet bedoeld ; 
dat immers het geven van vakonderwijs wel 
den omvang, maar niet den goeden gang van 
het onderwijs betreft en verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs het bestaan 
van dat onderwijs onderstelt ; dat dan ook de 
jaarwedden en wedden der onderwijzers in 
art. 55a afzonderlijk worden genoemd ; dat 
juist omdat onder die onderwijzers vakonder
wijzers niet begrepen zijn en vergoeding voor 
de kosten van het vakonderwijs uitgesloten 
was, het ge lid aan art. 101 is toegevoegd, ten
einde die kosten in de vergoeding te betrekken; 
dat indien niettemin de uitgaven voor vak
onderwijzers , onder de uitgaven, bedoeld in 
art. 550, worden begrepen, eene onoplosbare 
tegenstrijdigheid zou ontstaan tusschen het 
5° en het ge lid van art. 101 ; 

0. voorts dat vermits in de gemeente Bosch
kapelle geene openbare school bestaat, de 
gemeente evenmin ingevolge art. 101, ge lid, 

der wet verplicht is de daar bedoelde vergoeding 
voor vakonderwijzers uit te keeren ; 

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 October 1927. KONI~KLLTK l3ESIUI'r. 
Da bewoordingen van art. VIII, lid 2, 

der wet van 30 Juni l 924, S. 319, geven 
geen aanleiding voor de meening, dat 
deze be pwling niet meer van toepassing 
is, wanneer het a.mtal leerkrachten, dat 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, 
in overeenstemming is gekomen met de 
nieuwe schaal van art. 28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Vereeniging voor lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag te Charlois 
,.buurtschap de Hei" , gemeente Rotterdam , 
tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Augustus 1926, n°. 48502, afd. L . O. F., 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art . 97 der Lager-Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere 
school, aldaar Letostraat 5 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 December 1926, n°. 1106; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 
29 September 1927, n°. 14708, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evengenoemde 
beslissing het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de bovengenoemde school over 1925 heeft vast
gesteld op f rn,005.53, daarbij overwegende, 
dat op grond van art. VIII, tweede lid, der 
wet van 30 Juni 1924, S. 319, geen vergoeding 
kan worden verleend voor de jaarwedde van de 
onderwijzeres W. A. Bollekamp, aangezien 
deze na 30 Juni 1924 aan deze school in functie 
is getreden boven het aantal leerkrachten, ver
eischt volgens het thans geldende art. 28 der 
Lager-Onderwijswet; dat. evenwel de jaarwedde 
van den onderwijzer N. J. Roggeveen, die op 
1 November 1922 in functie is getreden, over het 
geheele jaar 1925 t en laste van het Rijk komt ; 
dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat 
het gemiddeld aantal leerlingen der school in 
1924, berekend overeenkomstig art . 28, zesde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 203 bedroeg ; 
dat ingevolge art. 28 der wet gedurende het 
tijdvak 1 Maart- 31 December 1925 recht op 
Rijksvergoeding bestond voor de salarissen 
van het hoofd der school en vier onderwijzers 
van bijstand; dat blijkens Ons besluit van 19 
October 1923, n°. 22 voor het geval het verplich
te aantal onderwijzers van bijstand aan een 
school wordt overschreden, het schoolbestuur 
het recht heeft te beslissen, wien van de onder
wijzers het voor Rijksvergoeding in aanmerking 
wil .doen komen; dat art. VIII, tweede lid . 
der wet van 30 Juni 1924, S. 319, aan dit recht 
nietafd oet, wijl - zooals uit de geschiedenis der 
bepaling duidelijk blijkt - deze overgangs-
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bepaling in laatstgenoemde wet is opgenomen, . 
-teneinde in verband met de wijziging bij die 
wet in art. 28 der Lager-Onderwijswet 1920 
.aangebracht, een ~eleidelijke afvloeiing van 
bovental lig onderWJjzend personeel der school 
mogelijk te maken, doch niet om bovendien, 
nadat het aantal leerkrachten, dat voor Rijks
vergoeding in aanmerking komt, in overeen
stemming was gekomen met de nieuwe schaal 
van art. 28, aan de gemeenten en schoolbesturen 
de vrijheid van keuze der !eerkrachter,, welke 
a ls verplicht beschouwd zouden worden, te 
ontnemen ; dat, overeenkomstig de geldende 
jurisprudentie, het bestuur zijn wensch hier
omtrent duidelijk bij de invulling der kolommen 
12- 14 van model G heeft doen blijken, namelijk 
-dat over het tijdvak van 1 Maart-:---31 December 
1925 het salaris van de onderwijzeres W. A. 
Bollekamp, en niet dat van den onderwijzer 
X. J . .Roggeveen ,oor Rijksvergoeding in aan
merking zou komen ; dat mitsdien over het 
-tijdvak van 1 M:aart--31 December 1925 ten on
rechte Rijksvergoeding ,oor de onderwijzeres 
W. A. Bollekamp is geweigerd en daarentegen 
,oor den onderwijzer N. J. Roggeveen is toe
"estaan · 0 

0. dat het geschil tusschen Onzen Minister 
-en het schoolbestuur loopt over de vraag, of 
bij de berekening van de Rijksvergoeding voor 
Yoornoemde school de bepaling van art. VIII, 
lid 2, der wet van 30 Juni 1924, S. 319, toe
passing moet ,inden : dat deze bepa:ling in het 
a lgemeen voorschrijft, dat de Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over de dienstjaren 1924 tot en met 1929 
berekend wordt volgens de op 31 December 
1923 geldende regelen, met dien verstande 
-evenwel, dat daarbij buiten aanmerking blijven 
de onderwijzers, die te rekenen van 1 Juli 1924, 
in dienst trndeu boven het aantal, gesteld in 
art. 28 dier wet, zooals dat artikel van l Juli 
1924 tot en met 31 December 1929 wordt ge
lezen ; dat de bewoordingen van deze bepaling 
geen aanleiding geven voor de meening, welke 
het schoolbestuur aanhangt, dat zij niet meer 
.-an toepassing is, wanneer het aantal leer
krachten, dat voor Rijksvergoeding in aan
merking komt, in overeenstemming is gekomen · 
met de nieuwe schaal van art. 28 der Lager
Onderwijswet 1920; dat derhalve Onze Mi
n ister terecht géén Rijksvergoeding heeft toe
gekend voor het salaris van de na 1 Juli 1924 
bij genoemde school in functie ~etreden onder
wijzeres ,v. A. Bollekamp, doch wel voor dat 
van den sinds 1 November 1922 aan de school 
,erbonden onderwijzer N. J. Roggeveen : dat het 
bedrag der Rijksvergoeding ook overigens 
door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

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

met handhaving van de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen van 24 Augustus 1926, n°. 
48502, afd. L. 0. F. het bedrag der Rijks
ver00oeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet l920, over 1925 voor voornoemde 
school vast te stellen op f 13,005.53. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

5 October 1927. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staau,blad van het op 
12 September 1923 te Genèi•e gesloten 
vfü•drag tot het tegengaan van de v~r
spreiding van en den handel in ontuchtige 
uitgaven (Staatsblad 1926, n°. 225) . S. 329. 

WIJ WILHELMINA, E1'Z. 

Gezien de Wet van 28 Juni 192ft (Staatsb/,ad 
n°. 225), houdende goedkeuring van het ver
drag tot het tegengaan van de verspreiding 
van en den handel in ontuchtige uitgaven van 
12 September J 923, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tigi.ng van dat verdrag op rn Septemb"r 1927 
te Genève op het Secretariaat van den Volken
bond is nedergelegd ; 

Op de voordracht van Onzen !linist-er van 
Buitenlandsche Zaken van den :JOsten Sep
tember 1927, Direct,ie van het ProtoC'ol, n°. 
29589; 

Hebben goedgevonden en Vtrstaan.: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, 1 te doen bekend mak,m door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Önze Ministers, Hoofden van Depart-eroenten 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/,andsck- Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 19 Oct. 1927.) 

VERTALING. 

VERDRAG tot beteugeling van de verspreiding 
van en d,m handel in ontuchtige uitgaven. 

Albanië, Duitschland, Oostenrijk, België, 
Brazilië, het Britsche Rijk (met de Zmd
Afrikaansche Unie, Nieuw-Zeeland, Indië en 
den Ierschen Vrijstaat), Bulgarije, China, Co
lumbia, Costa-Rica, Cuba. Denemarken, Spanje, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Haïti, Hon
duras, Hongarije, Italië, Japan, Letland, 
Lithauen, Luxemburg, Monaro, Panama, Ne
derland, Perzië, Polen (met Dantzig), Portugal, 
Roemenië, Salvador, het Koninkrij k der Serven, 
Kroaten en Slovenen, Siam, Zwitserland, 
Tsjechoslowakije, Turkije en Uruguay. 

Gelijkelijk wenschende de bet-eugeling van 
de verspreiding van en den handel in ontuchtige 
uit-gaven zoo afdoende mogelijk te doen zijn, 

De uitnoodiging va.n de Regeering van de 
Fransche Republiek aanvaard hebbende, om 
deel te nemen aan een Conferentie, die op 
3l 'Augustus 19n te Genève onder de auspiciën 
van den Volkenbond is bijeengeroepen, ten
einde het in 1910 op~e.~telde ontwt>rpverdrag, 
alsmede de door vei scni.llende Staten gemaakte 
opmerkingen te onderzoeken en een definitieven 
tekst van een verdmg op te stellen en te tee
kenen, 

1 Hiervan is alleen de Hollandsche tekst op
genomen. Zie voor de Fransche en Engelsche 
tekst de wet van 28 Juni 1926, S. 225. 
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Hebben. te dien einde tot hun gevolmachtig
den benoemd : 

(Zie in den tekst mn het Vf.rdrag, S/aa.tsblad 
1926, n°. 225) . 

die na hunne in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden '.olmachten te hebben overgelegd 
en na kenms te hebben genomen van de slot
akte der Conferentie en van de Regeling van 
4 M~i 1910, zijn overeengekomen nopens de 
volgende bepalingen : 

Art. I. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
komen overeen alle mas.tre~eli,n te nemen ten-· 
einde i)der, rlie zich schuldig maakt aa.n een 
van d" hieronder genoemde handelingen, op 
te sporen, te vervolgen en t-e straffen, en be
sluiten dientengevolge, dat het zal strafbaar 
zijn: 

1. Ontuchtige geschriften, teekPningen, pla
ten, schJdering<'n, drukwerken, afbeeldingen, 
aanplak billetten, zmnebeeiclige voorstellingen, 
photographiei!n, cinematographische films of 
andere ontuchtige voorwerp1m te vervaai·düren . 
of in voorraad te hebben, met de bedoPling 
deze te verhandelen, t~ verspreiden of openlijk 
ten toon te stellen ; 

2. De genoemde ontuchtige geschriften, tee
keningen, r,laten, schildzringen, drukwerken, 
afbeeldingen, aanplak billetten, zinnebeeldige 
voorstellingen, r,hotographieën, cinemat-ogra
phische films of andere ontuchtige voorwerpen 
met de bovenvermeldA oogmerken in te voeren, 
door te voeren, of uit te vonen of te doen invoe
ren, doorvoeren of uitvoer<m, of deze or, eeniger-

. lei wijze in omloop te brengen ; 
3. In deze voorwerpen handel te drijven, 

ook wanneer dit niet in het openbaar geschiedt, 
of eeuige handelsdaad, welke ook, er mede te 
verri<'hten, deze voorwerpen te verspreiden, 
openlijk ten toon te stefün of een beroep . er 
van te mitken, deze voorwerpen in huur te 
geven; 

4. Aan te kondigen of door eenig midrlel, 
welk ook, bekend te maken, teneinde de straf
bare verspreiding of handel te bevorderen, dat 
iemand zich bezighourlt met een van de hier
boven genoemde ~trafbare hande]ingen, of aan 
te kondigen of bekend te maken, hoe en door 
wien genoemde ontuchtige geschr:ften, tAeke
ningen, platen, schilderingen, drukwerken, 
afbeeldingen, aanplakl,illetten, zinnebeeldige 
voorstellingen, photographiPën, cinematogra
phische films of ande,·e ontuchtige voorwerpen, 
al dii,n niet rechtst.reeks, kunnen worden ver
schaft. 

Art. II. Zij, die een van de in artikel I be
doelde strafbare feiten hé\bben bedreven, zullen 
berecht worden door den rechter vR.n den 
Vndragstaat, op wiens grondgebied hetzij het 
strafbare feit, hetzij een \<an de bestandd3elen 
er van is bedreven. Zij zullen eveneenR, wan
neer de wetgeving van het land dit zal toelaten, 
berecht kunnen worden door den rec·hter van 
den Verdragstaat, welks onderdanen zij zijn, 
indien zij aldaar worden aangetroffen, ook dan 
wanneer de elementen van h ,t strafbare feit 
bnit-en het gebied van dien Staat mochten 
zijn bedreven. 

E0hter za.I iedere Verdragstaat overeenkom
st-ig de in zijn wetgeving nedergelagde regelen 
het beginsel non bis in idrm moeten toepassen. 

Art. · III. De overzending van rogatoire com
missiën, 'betrekking hebbende op de in dit 
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Verdrag aangeduide strafbare feiten, beeft 
plaats: 

l. hetzij door rechtstreeksche mededeeling 
tusschen de rechterlijke autoriteiten ; 

2. hetzij door de tusschenkomst van den in 
het aangezochte land gevestigden diploma
tieken of consulairen ambtenaar van het ver
zoekende land. Deze ambtenaar zendt de 
rogatoire commissie rechtstreeks aan de be
voegde rechterlijke autoriteit of aan die auto
riteit, welke door de Regeering van het aan
gezochte land is aangewezen, PIi ontvangt van 
deze aul.oriteit rechtstreeks de stukken, waaruit 
blijkt, dat aan de rogatoire commissie uit
voering is gegeven. 

In deze beide gevallen wordt steeds ter 
zelfder tijd een afschrift van de rogatoire com
missie gezonden aan de hoogste autoriteit van 
het aangezochte land. 

3. hetzij langs diplomatieken weg. 
Iedere Verdragsluitende Partij geeft door 

een tot iedere van de andere Verdragsluitende 
Partjjen gerichte mededeeling te kennen, welke 
wijze of wijzen van overzenden, hierboven be
doeld, zij toelaat voor rogatoire commissiën 
afkomstig van dit land. 

Alle moeilijkheden, die zich mochten voor
doen bij de overzending van de rogatoire oom
missiën op de wijzen bedoeld sub l en 2 van dit 
artikel, worden langs den diplomatieken weg 
geregeld. 

Tenzij het tegendeel is overeengekomen, moet 
de rogatoire commissie gesteld zijn, hetzij in 
de taal van de aangezochte autoriteit, hetzij 
in de tusschen de beide betrokken landen over
eengekomen taal, of wel zij moet vergezeld zijn 
van een vertaling in een van deze beide talen, 
voor eensluidend verklaard door een diplo
matieken of consulairen ambtenaar van het 
verzoekende land, of door een beëedigd vertaler 
van het aangezochte land. 

De uitvoering van de rogatoire commissie 
kan geen aanleiding geven tot terugbetaling 
van heffingen of kosten van welken aard ook. 

Niets in dit artihel zal uitgelegd mogen 
worden als een verbintenis van de zijde der 
Verdragsluitende Partijen om voor zoover be
treft de strafrechtelijke bewijsregels een afwij
king van hare wetgeving te aanvaarden. 

AI't. IV. De Verdragsluitende Partijen, wier 
wetgeving op dit oogenblik niet voldoende 
zou zijn om aan dit Verdrag uitvoering te 
geven, verbinden zich de te dien aanzien 
noodige maatregelen te nemen of aan hare 
wetgevende organen voor te stellen. 

Art. V. De Verdragsluitende Partijen, wier 
wetgeving op dit oogenblik niet voldoende 
zou zijn, verbinden zich voorzieningen te treffen 
tot het instellen van huiszoeking ter plaatse 
waar reden is om aan te nemen, dat met het 
oog op een van de in artikel I genoemde doel
einden of met overtrrding van dit artikel ver
vaardigd worden of aitnwezig zijn ontuchtige 
geschriften, teekeningen, platen, schilt.leringen, 
drukwerken, afbeeldingen, aanplakbilletten, 
zinnebeeldige voorstellingen, photographieën, 
cinematographische films of andere ontuchtige 
voorwerpen, alsmede om voorzieningen te 
treffen tot het in beslag nemen, het verbeurd 
verklaren en vernietigen van zoodanige voor
werpen. 

Art. VI. DE, Verdragsluitende Partijen komen 
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overeen dat, ingeval van een overtreding van 
de bepalingen vau artikel I, Legaan op het 
grondgebied van een der partijen, wa,nneer er 
aanleiding bestaat om te gelooven, dat de 
voorwerpen waarmede de overtreding is beg1tan, 
vervaardigd zijn op of uitgevoerd zijn uit het 
grondgebied van een andere Partij, de autori
teit, welke krachtens de Regeling van 4 Mei 
1910 is aangewezen, onmiddellijk de feiten 
onder de aandacht zal brengen van de autori
teit van deze andere Partij eri. haar tegelijkertijd 
volledige inlichtingen zal verschaffen, teneinde 
het haar mogehjk te makan de noodige maat
regelen te nemen. 

Art. VIL Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zullen gelden, zal de dagteekening dragen van 
heden en zal tot op 31 Maart 1924 geteekend 
kunnen worden door iederen Staat, die op de 
Conferentie vertegenwoordigd was, door ieder 
Lid van den Volkenbond en door iederen Staat, 
aan wien de Raad van den Volkenbond te dien 
einde een exemplaar van dit Verdrag zal heb
ben doen toekomen. 

Art. VIII. Dit Verdrag is onderworpen aan 
bekrachtiging. De bekrachtigingsoorkonden zul
len worden overgelegd aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die van de ont
vangst zal kennis geven aan de Leden van den 
Volkenbond, die h3t Verdrag hebben onder
teekend, alsook aan de andere Staten, die het 
Verdrag hebben onderteekend. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal onmiddellijk een voor eensiuidend ge•.eekend 
afschrift van iedere acte, welke betrekking 
heeft op dit Verdrag, doen toekomen aan de 
Regeering van de Fransche Republiek. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 
18 van het Volkenbondverdrag, zal de SePre
taris-Generaal dit Verdrag registreeren op den 
dag waarop het in werking treedt. 

Art. IX. Vanaf 31 Maart 1924 zal iedere 
Staat, die vertegenwoordigd was op de Con
farentie en niet het Verdrag heeft onderti>ekend, 
ieder Lid van den Volkenbond en iedere Staat, 
waaraan de Raad van den Volkenbond te dien 
einde een exemplaar van het Verdrag heeft 
doen toekomen, tot dit Verdrag kunnen toe
treden. 

Deze toetreding zal geschieden door middel 
van een oorkonde, die aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond wordt over
gelegd, teneinde in de archieven van het Secre
tariaat te worden nedergelegd. De Secretaris
Generaal zal van de nederlegging onmirldellîjk 
kennis geven aan alle Leden van den Volt:en
bond, die het Verdrag h.,bben onderteekend, 
alsook aan de andere Staten, die het Verdrag 
hebben geteekend. 

Art. X. De bekrarhtiging van dit Verdrag, 
evenals de toetreding tot dit Verdrag, zal van 
rechtswege en zonder bijzonde,·e mededeeling 
in zir.h sluiten gelijktijdige en volledige toetre
ding tot de Regeling van 4 Mei 1910, welke 
Regeling op denzelfden datum als dit Verdrag 
in werking zal treden voor het geheele gebied 
van den Staat of van het Lid van den Volken
bond, dat het Verdrag bekrachtigt of daartoe 
toetreedt. 

Intusschen wordt door de voorafgaande 
bepaling geen inbreuk gemaakt op artikel I V 
van de bovenvermelde Regeling van 4 Mei 

191 O, welk artikel van toepassing blijft inge
val een Staat de voorkeur er aan mocht geven 
uitsluitend tot deze Regeling toe te treden. 

Art. XL Dit Verdrag zal in werking treden 
den 30sten dag na de ontvangst van twee 
bekrachtigingen door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. 

Art. XTL Dit Verdrag zal door een schriftelijke 
mededeeling, gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, kunnen worden opgezegd. 
De opzegging zal van kracht worden een jaar 
na den datum waarop deze door den Secretaris
Generaal zal zijn ontvang~n en zal alleen 
gelden ten aanzien van het Lid van den Volken
bond of van den Staat, die het Verdrag op
zegt. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal iedere opzegging, welke hij ontvangt, ter 
kennis brengen van ieder van de Leden van 
den Volkenbond, die het Verdrag hebben 
onderteekend of tot het Verdrag zijn toege
treden en van de andere Staten, die het Ver
drag hebben onderteekend of daartoe -zijn 
toegetreden. 

De opzegging van dit Verdrag zal niet van 
rechtswege gelijktijdige opzegging van de Re
geling van 4 Mei 1910 medebrengen, tenzij 
zulks in de akte van kennisgeving uitdrukkelijk 
wordt verklaard. 

Art. XIII. Ieder Lid van den Volkenbond 
of iedere Staat, die dit Verdrag onderteekent 
of tot dit Verdrag toetreedt, kan verklaren, 
dat zijn onderteekening of zijn toetreding niet 
bindand is voor hetzij het geheel, hetzij een of. 
meer van zijn protectoraten, koloniën, over
zeesche bezittingen of gebieden, welke aan zijne 
souvereiniteit · of gezag ztin onderworpen, en 
kan later afzonderlijk toetreden voor ieder 
van zijn protectoraten, koloniën, overzeesche 
bezittingen of gebieden, die in zijn verklaring 
waren uitgi>sloten. 

Eveneens zal de opzegging afzonderlijk kun
nen geschieden voor elk dezer protectoraten, 
koloniën, overzeescbe bezittingen of gebieden, 
welke aan zijne souvereiniteit of gezag zijn 
on<lerworpen ; de bepalingen van artikel XII 
zullen op deze opzegging van toepassing zijn. 

Art. XIV. F.en bijzonder register zal gehou
den worden door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, aangevend welke Partijen 
dit Verdrag hebben onderteekend of bekrach
tigd, tot het Verdrag zijn t oegetreden of het 
hebben opgezegd. Dit register zal voortdurend 
ter inzage zijn voor de Leden van den Bond 
of van andere Staten, die het Verdrag hebben 
onderteekend of tot het Verdrag zijn toegetre
den. Het zal zoo dikwijls mogelijk worden 
bekend gemaakt. 

Art. XV. Alle geschillen, die tusschen de 
VPràraggJuit.ende Partijen met betrekking tot 
de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag 
::l.lochten rijzen, zullen, wanneer zij niet door 
rechtstreeksche onderhandelingen beslecht kun
nen worden, ter beslissing worden verwezen 
naar het Permanente H:-if v11.n Internationale 
,Justitie. Wanneer de . Partijen, tusschen wie 
een geschil mocht rijzen, of een van haar, het 
Prot,ocol van onderteekening van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie niet 
mocht hebben onderteekend of aanvaard, zal 
het geschil, al naar gelang Partijen het wenschen, 
worden onderworpen, hetzij aan het Perma-
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nente Hof van Internationale Justitie, hetzij 
aan een scheidsgerecht. 

Art. XVI. Wanneer vijf van de Partiien, 
die het, Verdrag hebben onderteekend of daaî-toe 
zijn toegetreden, de herziening van ctit Ver
drag verzoeken, zal de Raad van den Volken
bond te ctien einde e"n Conferentie mo~ten 
bijeenroepen. In ieder geval zal de Raad t elkens 
na een periode van vijf jaar de wePschelijkheid 
van zoodanige bijeenroeping onderzoeken. 

'l'en bl.ijke waarvan de bovengenoemde Ge
volma<'htigden dit Verdrag hebben geteekend. 

Gedaan te Genève, den twaalfden September 
negentienhonderd drie en twintig, in twee 
oorsprnnkelijke exemplaren, waarvan het ééne 
bewa&1d zal blijven in de archieven van den 
Volkenbond en het andere in de archieven van 
de Regeering van de Fransche Republiek. 

( V algen de onderteekeningen) . 

8 OctobPr 1927. BEST UIT tot wijziging van het 
besluit van 19 Augustus 1927 (Staatsblad 
n°. 287) tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen 
van de l\1otor- en Rijwiellvet en tot vast
stelling van het bij § 2 van de wet van 
1 November 1924 (Staatsblad n°. 492) be
doelde tijdvak, S. 330. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Warerstaat van 4 October 1927, La. A, afdeeling 
Waterstaat A; 

G'>let op§ 4 en§ 2 van de wet van 1 Novem
ber 1924 (Staatsblad n°. 429) en op Ons besluit 
van 19 Augustus 1927 (Staatsblad n°. 287); 

Hebben goedgevon:icn en verstaan : 
het bepaalde onder II van Ons bovenve,·meld 

besluit in dien zin te wijzigen, dat aan het slot 
daarvan de punt wordt vervangen do.or een 
komma en daarna het volgende wordt gestt•ld : 
"met dien verst.ande, dat voor zooveel betreft 
rij bewijzen, afgpgeven tusschen 1 Novem lit,r 
1925 en 1 November 1927, bedoeld tijdvak 
wordt uitgebreid met een termijn, gelijk aan 
het tijdvak tusschen l November 1925 en d~n 
dag van afgifte van het rijbewijs." 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwf'lk in het 
Starits~lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten October 1927. 
WILHELMINA. 

De 1Winister i·an Wat"rstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uilg P.g. 20 Oct. 1927.) 

10 October 1927. BESLUIT, houd,mde eene 
regeling van de be'<"oegdheid tot ambtelijke 
weging van motorrijtuigen ter uitvoering 
,an de Wegenbelastingwet. S. 331. 

WrJ WILHELMI~A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen J\'[ü1iste1· van 
Financiën, van 5 Augustus 1927, n°. 136, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Gezien artikel 42 der Wegenbelastingwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 16 

Augustus l!l27, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 5 October 1927, n°. 35, 
.Afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De houder van een motorri~tuig 

waarvan ingevolge ar+ikel 7 rler Weirenbelnsting
wet aangift.e is gedaan, alsmede db houder 
van een motorrijtuig rtie daarmede op d•m 
openb<iren weg hPtift !(ereden of doen rijden 
zonder dat daarvoor de verschuldigde belasting 
was voldaan, is verplicht op uitnoodigin_'.! van 
den indpecte.ur rler directe helasti ngen tot wiens 
dilmstkring zijne woonnlaats of plaats van 
vastiging behoort, dat. motorrijtuia: - vo!ltdig 
uitgerust - ter plaatse en op den tijrl in de 
uitnooctiging aangewez<'n, aan ,'ene ambt.el\ike 
we.5ing te onderwerpen. 

De plaats van weging mR.g op geeu. grookren 
afstand dan 10 K.M. va.n de gamgE> of de berg
plaa.ts van het motorr'jtuig zijn verwijderd, 
terwijl het voor de weging aangewei,en tijdstip 
niet mag vallen binnen acht dagen na den dag 
waarop de uitnooctiging aan dan bPlangheb
bende is uitgereikt. 

2. De houder van een motorrijtuig ctie ver
hinderd is aan eene uitnoodiging als bedoeld 
is in het vorig artikel, gevolg te geven, doet 
hü,rvan zoo spoedig m op:dijk met opgaaf rnn 
reden, medecleeling aan den inspPcteur, die, 
indien hij de reden var, verhindering aannemelijk 
arht, eene nadere uitnoodigirg met aanw~zing 
van een ander tijdstip voor d" weging aan den 
belanghebbende doet toekomen. 

3. De houder van een moton;jtuig, ctie niet 
binnen het Rijk wonnt of is gevesti,zd, of, bij 
afwezigheirl van de.zen, de bestuurdir van het 
motorrijtuig, is verplicht OJ' <l.P f'Pr•te vord"ring 
van den ontvanger op wie.ng kantoor d· <iangi fte 
volgen• artikel 7 de, Wegenb, 1Rstinf!,1·et w0rdt 
gedaan, dat motorr\jtdg t er plaats-., van aangilte 
of in de onmiddellijke nabijhPid daa, vau, aan 
eene ambtelijke weging te onde, weq,en. 

4. De bestuuder van een motorri,ituür, ,!ie 
daa rmerl i, oµ den openbaren weg rijdt, is ver
plicht np de eerste vordering var, de in art.ikel 
23 der Wt>genbclastingwet bedoeld<" ambtenaren 
dR.t. motorrijtnig ter plaatse waar hP. t z:ch be
vindt of in de vnmi<l.<l.t>ll;ike nabijhC'id da<irvan, 
aan Pem, ambtelijk ~ weging te ond,· ,w,·rpt-n. 

5. DP holl rl er of •'Ie bt>stuur<ler van een mo
torrijtuig of degene die namens hem dat rijtuig 
ter weging op den voet van <le art ikel,·n l, 3 
en 4 aanhie<lt, is verp!iPht hPt rijtuig op ver
fangen van de met de weging belastP ambtPna
ren en overeenkomstig hunne aanwi;zina~n, op 
de weegiDrkhtimi: of het. wergtoest~l •e plaatsen 
en zoo noodig v<>rdere hulp bij de weging te 
vf'rlPenen. 

6. De bepalingen ,an dit besluit geMen 
m ~de m<"t bet,ekking tot de rij- o~ voertuigen 
welke :loot midd~l van een motorrijtuig zijn of 
worden voortbewogen. 

Onze Mi!'ister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit be5lnit, h,)twt'lk in het 
Strwt.•hlad zal worden geplaatst, en waarvan 
afachrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo. den lOden Octob~r Hl27. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(llötgeg. 24 Oct. 1927.) 
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10 October 1927. BESLUIT, houdende voor
loopige voorzieningen omtrent, het geor
ganiseerd overleg voor het militaire per
soneel der landmacht. S. 332. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de bij 
Ons Be~luit van 9 Februari 1924 (Staatsblad 
n°. 37) getroffen voorloopige voorzieningen 
betreffende het georganiseerd overleg voor het 
militaire personeel der landmacht door andere 

. te vervangen ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 30 September 1927, Iste Afd., 
n°. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons bovengenoem,l be

sluit te bepalen : 
Art. 1. 1. Er worrlen ingesteld commissiën 

voor georganiseerd overleg bij de landmacht, 
te weten: 

A. een commissie voor de officieren ; 
B. een commissie voor de onderofficieren. 
2. De commissiën hebben tot t.aak, maat

regelen, welke van hoogerhand met betrekking 
tot het Leger worden beraamd of zijn getroffen 
en van algemeen belang zijn voor den rechts
toestand, onderscheidenlijk van de officieren 
en van de onderofficieren, op de hierna omschre
ven wijze te toetsen aan de wenschen en op
vattingen van het militaire personeel der 
landmacht. 

2. l. De commissiën bestaan uit, door de in 
artikel 3 te noemen organisatiën aangt>wezen 
tweetallen van leden. Voor elk tweetal leden 
wordt door de betrokken organisatie mede 
een tweetal plaatsvervangende leden aange
wezen. 

2. De ingevolge artikel 1, tweede lid, en 
artikel 6, eerste lid, in de commissjën te voeren 
besprekingen· staan onder leiding van een 
voorzitter, of bij ontstentenis van dezen, onder 
leiding van een plaatsvervangenden voonitter, 
beiden door Onzen Minister van Oodog aan
gewezen. 

3. De commissiën worden bijgestaan door 
een secretaris en, zoo noodig, door één of meer 
adjunct-secretarissen, door Onzen Minister van 
Oorlog te benoemen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aange
legenheden kan, op uitnoodiging of met toe
stemming van den voorzitter, ook door anderen 
aan de besprekingen worden deelg,momen, met 
uitzondering evenwel van hen, die overeen
komstig het bepaalde in artiktl! 3, der<ie lid, 
door Onzen Minister van Oot!og als lid of als 
plaatsvervangend lid gewraakt zijn. 

3 . 1. Bevoegd tot aanwijzing elk van twee 
leden en twee plaatsvervangende leden zijn : 

voor de commissie A : 
a. de Vereeniging van Officieren van de Ne

derlandsche Landmacht ; 
b. de Algemeene Roomsch-Katholieke Offi

cieren Vereeniging ; 
c. de Nationale Christen Officieren Vereeni

ging; 
d. de Algemeene Vereeniging van Verlofs

officieren der Nederlandsche Land- en Zee-
macht; · 

1 

voor de commissie B : 
e. de Vereeniging van Onderofficieren " Ons 

Belang"; 

/. de Nederlandsche Roomsch-Katholieke 
Onderofficiersbond "Sint Martinus" ; 

g. de Nationale Christen Onderofficieren 
Vereeniging. 

2. De leden en plaatsvervangende leden moe
ten militairen in actieven dienst of ver!t,fs
militairen zijn. 

3. Onze Minister van Oorlog is bevoegd, 
een bepaald persoon als lid of als plaat-sver
vangend lid te wraken. De betrokken orga
nisatie wijst in zoodanig geval een ander aan. 

4. Indien één der in het eerste lid genoemde 
organisatiën van de in dat lid, alsmede van 
de in het slot van het derde lid, gegeven be
voegdheid, binnen een maand geen gebruik 
heeft gemaakt, komt de bedoelde bevoegdheid 
te vervallen voor een door dien Minister te 
bepalen en na afloop eventueel te verlengen 
termijn. 

5. Een organisatie, die niet langer deel 
wenscht te nemen aan het georganiseerd over
leg, zendt daarvan bericht aan Onzen Minister 
van Oorlog. 

6. Een organisatie, die zonder kennisgeving 
op twee en met kennisgeving op drie acht ,r
een volgende, al of niet in hetzelfde hlender
jaar plaats gehad hebbende, vergaderingen 
niet vertegenwoordigd iR geweest, wordt geacht, 
het in het vijfde lid bedoelde bericht te hebben 
ingezonden. De voorzitter geeft daarvan kennis 
aan Onzen Minister van Oorlog. 

7. Het staat Onzen Minister van Oorlog te 
allen tijde vrij, een organisatie, die het in het 
vijfde en zesde lid van dit artikel bedoelde 
bericht heeft ingezonden of wordt geacht het 
te hebben ingezonden, weder tot het georgani
seerd overleg toe te laten. 

4. 1. De in artikel 3 genoemde organisatii'n, 
die van de bevoegdheid tot aanwijzing gebruik 
willen maken, zenden daarvan mededePling 
aan Onzen Minister van Oorlog, onrler gelijk
tijdige toezending van een exemplaar harer 
statuten, zooals die op dat oogenblik luiden. 
Tegelijkertijd doen bedoelde organisatiën ()nzen 
genoemden Minister toekomen een nominatieve 
opgaaf van de door haar voor de commissie 
aangewezen leden en plaatsvervangende leden, 
alsmede van de namen der personen, uit wie 
hare besturen bestaan, onder vermelding van 
de door dezen bekle,de bestuursfuncties. Later 
in de statuten en in de samenstelling van het 
bestuur gebrachte wijzigingen worden even
eens ter kennis van Onzen Minister van Oorlog 
gebracht. De organisatiën geven voorts in den 
aanvang van elk kalenderjaar aan dien Minister 
kennis va.n het aantal harer leden, eventueel 
gesplitst in beroeps- en verlofspersoneel der 
Landmacht. 

5. 1. Indien een lid of een plaatsvervanger 
uitvalt, wordt door de organisatie, die de aan
wijzing deed, een nieuw lid of nieuwe plaats
vervanger aangewezen. Het bepaalde in arti~el 
3, derde en vierde lid, is van overeenkomstige 
toe passing. . 

6. 1. Elke commissie behandelt in besprekmg 
met door Onzen Minister van Oorlog, aan te 
wijzen officieren en ambtenaren, alvorens de 
beslissing door het bevoegd gezag wordt ge
nomen, de aangelegenherlen, welke verband 
houden met de in artikel 1, twPedi> li<l, be
doelde maatregelen, voor zoover Onze Minister 
van Oorlog die aang(llegenheden aan de .eom-
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missie heeft voorgelegd. Voorts kunnen de 
commissiën aangelegenheden, welke door haar, 
na overleg met vorenbedoelde officieren en 
ambtenaren, voor behandeling vatbaar worden 
geacht, in bespreking nemen nadat daartoe de 
toestemming van Onzen Minister van Oodog 
zal zijn verkregen. 

2. F.cn kort verslag van de gehouden be
sprekingen wordt Onzen Minister van Oorlog 
aangeboden. 

3 . Do voor,itter doet door den secretaris een 
kort communiqué opmaken, bevattende een 
beknopte samenvatting van het in d" ver
gaderingen verhandelde, voor zoover :lit voor 
openbaarmaking geschikt kan worcien geacht. 
Overigens is het in de commissie verhandelde 
geheim, met dien verstande echter, dat de 
voorzitter, zoomede de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde officiernn en ambtenaren, 
met Onzen Minister van Oorlog, en de door de 
org,misatiën aangewezen leden en plaatsver 
vangende leden met de organisatie, die hen 

, aanwees, in vertrouwelijke bespreking kunnen 
treden nopens het verhandelde. 

7. 1. Van de beslissing, welke door Onzen 
Mi nister van Oorlog wordt genomen in zake 
de door een commissie behandelde aangelegen
heden, wordt aan de betrokken commissie 
mededeeling gedaan. 

8. 1. Elke commissie vergadert op plaats, 
dag en uur, door den voorzitter 1.e bepalen. 

2. De vergaderingen worden in den regel te 
•.~-<kavenhage ~ehouden. 

3. De voorzitter is verplicht, een commissie 
bijeen te roepen, indien de door twet van de 
in artikel 3 genoemdr organisatiën aangewezen 
leden, onder opgaaf van redenen, het verlangen 
daartoe te kennen geven. De bijeenroeping 
geschjedt _binnen een maand na ontvangst der 
kenn1sgevrng. 

9. J. Indien Onze Minister van Oorlog daar
toe den wensch te kennen geeft, roept de voor
zitter binnen een maand na de ter zake ont
vangen mededeeling de commissiën in gemeen
schappelijke vergadering bijeen. 

2. Op de gemeenschappelijke vergaderingen 
is mede van toepassing het bepaalde in artikel 
2, vierde li:l, artikel 6 en artikel 8, eerste en 
tweede lid. 

10. 1. Elke commissie stelt zoo noodig een 
reglement van orde vast, hetwelk eerst van 
kracht wordt nadat het de goedkeuring heeft 
verkregen van Onzen Minister van Oorlog. 

11. 1. Indien een organisatie of hare vrr
tegenwoor<ligers inbreuk maken op de bepa
lingen van dit besl"it, kan Onze Minister van 
Oorlog die organisatie van de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 3, uitsluiten 
voor een door hem te bepalen en na afloop 
eventueel te verlengen termijn. 

12. l . Dit besluit treedt in werking op een 
door Onzen Minister van Oorlog te bepalen 
datum. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat8blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den !Oden October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, 
LAMBOOY. 

(Uitgeg. 20 Oct. 1927.) 

10 October 1927. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblaà van de ont
werp-verdragen van Genève betreffende: 

Jo. vereenvoudiging aan te brengen in 
de inspectie van emigranten aan boord 
van schepen ; 

20. de gelijkheid van behancieling van 
vreemde arbeiders en eigen onderdanen 
voor de ongevallenverzekering ; 

3°. de schadeloosstelling voor ongevallen, 
overkomen in verband met de dieustbe
trekking (Staatsblad 1927, nos. 224, 225 
en 226). S. 333. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ. 
Gezien de Wetten van 30 Juni 1927 (Staats

blad nos. 224, 225 en 226), houdende goed
keurng van de ontwerp-verdragen van Genève, 
betreffendP : 

1°. vereenvoudiging aan te brengen in de 
inspectie van emigranten aan boord van 
schepen; 

2°. de gelijkheid van behandeling van vreemde 
arbeiders en eigen onderdanen voor de onge
vallenverzekering ; 

3°. de schadeloosstelling voor ongevallen, 
overkomen in verband met de dienstbetrekking, 

van welke ontwerp-verdragen een a,fdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tiging van die verdragen op 13 September 1927 
te Genève is nedergelegd op het Secretariaat 
van den Volken bond ; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den October 
1927, Directie van het Protocol, n°. 29904; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde ontwerp-verdrag.in, alsmede 

de vertalingen daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van clit Besli:..,~ in het Staats
blad. 1 

Onze J\'Iinisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur,•zijn, ieder voor zooveel 
hem aanga.at, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den !Oden October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van BuitenlanJ,'!che Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( u;egeg. 20 Ort. 1927.) 

VF.RTALIN0 . 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFE
RENTIE. 

ONTWERP-VERDRAG BE'l'REFFENDE VEREENVOU
DIGING AAN TE BRENGEN IN DF. INSPECTIE VAN 

EMIGRANTEN AAN BOORD VAN SCHEPEN. 
De Algemeene Conferentie van de Inter

nationale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bi.ieengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 
26 Mei 1926 in hare achtste zitting, 

besloten hebbende, verschillende vo{'lrstellen 
aan te nemen betreffende vereenvoudigingen, 

1 Hierna is alleen de Hollandsche tekst op
genomen. Zie voor de Fransche en Engelsche 
t ekst de wetten van 30 Juni 1927 S. 224, 225 
en 226. 
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aan te brengen in de inspectie van emigranten 
aan boord van schepen, welk onderwerp op 
de agenda '.lel' zitting geplaatst is en 

he~loten hebbencle, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt heden, den 5den Juni 1926, het vol
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachtiging 
door dP leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeicl, zulks overeenkomstig de be
palingen van ded XIII van het Verdrag van 
Versailles en van de overeenkomstige deelen 
der andere Vredesverdragen: 

Art, 1. Voor de toepassing van dit verdrag 
word.Pn de uitdrukkingen : ,,schip met emigran
ten" en "emigrant" voor elk land nader om. 
schreven door de bevoegde autoriteit van dat 
lBnd. 

Art. 2. Ieder lid, dat dit verdrag bekrachtigt, 
vnplicht zich tot aanvaarding van het beginsel, 
dat, behoudens het hierna bepa.alde, de offi
cieele inspectie, belast )'.llet het waken voor de 
be~cherming van emigranten aan boord van 
een schip m~t emigranten, niet door meer dan 
één Regeering wordt ondernomen. Deze be
paling verhindert niet, clat de Regeering van 
een ander land nu en dan en voor eigen reke
ning haar onderdanen, die emigreeren, doet 
ver,gezellen door een vertegenwoordiger met 
den titel van toeschouwer, op voorwaPrde, dat 
deze geen inbreuk zal maken op de bevoegd
heden van den officieelen inspecteur. 

Art. 3. Indien een officieele inspeoteur aan 
rdboo van een schip met emigranten geplaatst 
is, wordt hij, als regel, benoemd door de Re
geering van het land, onder welks vlag het 
schip vaart. Deze inspecteur kan echtdr be
noemd worden door een andere Regeering 
krachtens een bijzondere overeenkomst, gesloten 
tusschen de Regeering van het land, onder 
welks vlag het schip vaart, en een of meer 
RegeeringeD, waarvan. zich onderdanen als 
emigranten aan boord van het Rcbip bevinden. 

Art. 4. Het vaststellen van de eisrhen, waar
aan een officieele inspecteur moet voldoen, 
zoowel wat practische kennis en beroepsg'3-
schiktbeid als moraliteit betreft, wordt over
gelaten aan de Regeering, die benoemt. 

Een officieele inspecteur mag op geenerlei 
wijze onmiddellijk of middellijk in betrekking 
staan tot of afhankelijk zijn van den reeder of 
de scheepvaartmaatschappij. 

Het vorenstaande belet niet, dat een Regee
ring bij wijze van uitzondering en in geval van 
absolute noodzakelijkheid den scheepsgenees
heer kan a.anwijzen als officieelen inspecteur. 

Art. 5. De officieele inspecteur zal waken 
voor de naleving van de n,cht~n, welke de 
emigranten ontleënen aan de wet van het land, 
onder welks vlag het schip vaart, of aan elke 
andere wet, welke van toepassing is, aan de 
internationale overeenkomsten en aan de ver
voerovereenkomsten. 

De Regeering van het land, onder welks 
vlag het schip vaart, zal aan den officieelen 
inspecteur, onverschillig welke diens nationa
liteit is, mededeeling doen van den tekst der 
van kracht zijnde wetten en regelingen, welke 
betrekking hebben op het welzijn van emigran
ten, zoo ook van de van kracht zijnde inter
nationale overeenkomsten en contracten be
treffend8 hetzelfde onderwerp, welke aan voor
noemde Regeering zijn medegedeeld. 

Art. 6. Het gezag van den kapitein aan boord 
wordt niet beperkt- door dit verdrag. De offi
cieele inspecteur mag in geen gfwal inbreuk 
maken op het ~ezag van den kapitein ; zijn 
taak is slenhts net waken voor de nakoming 
van wetten, regelingen, overeenkomHten en 
contracten, welkè onmiddellijk betrekking heb
ben op de bescherming en het welzijn van 
emigranten aan boord van het schip. 

Art. 7. B;nnen acht dagen na, aankomst van 
het schip in de haven van bestemming, zal de 
officieele inspecteur een verslag uitbrengen aan 
de Regeerin!'( van het land, onder welks vlag 
het schip vaart ; deze Regeering doet een 
exemplaar van dat verslag toekomen aan de 
andere belarn;rhebbende RegP.eringen, die vooraf 
het verlangen daartoe te kennen hebben ge
geven. Afschrift van dat verslag zal door den 
officieelen inspecteur aan den kapitein van het 
schip gegeven worden. 

Art. 8. De officieele bekrachtigingen van dit 
verdrag, overeenkomstig het bepaalde in deel 
XIII van het Verdrag van Versailles en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredes
verdragen, zullen worden medegedeeld aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond en 
door hem worden ingeschreven. 

Art. 9. Dit vardrag zal van kracht worden, 
zoodra de bekrachtigingen van twee leden van 
de Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de ledJD, 
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 dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 10. Zoodra de bekrachtigingen van twee 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Sec,.etariaat zijn ingeschreven, 
zal de Secretari~-Generaal van den Volkenbond 
van dit feit mededeeling doen aan alle leden 
van de Internationale Orga.nisatie van den 
Arbeid . Hij zal hen eveneens in kennis stellen 
met de inschrijvingen van cle bekrachtigingen, 
die hem later door andere leden der Organisatie 
zullen worden medegedPeld. 

Art. 11. Onder voorbehoud der bepalingen 
va.n artikel 9 verbindt ieder lid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, zich om de bepalingen der arti
kelen 1, 2, 3, 4, 5, f\ e,i 7 uiterlijk op 1 Januari 
1928 in werking te doen treden en om die maat
regelen te treffen, die noodig zullen blijken 
om deze bepalingen doeltreffend te doen zijn. 

Art. 12. Ieder lid van rl.e Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbinrlt zich om het toe te passen 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van art. 421 van het Vredésverdrag van Ver
sailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen. 

Art. 13. I eder lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint. te wor
den, zulks bij een verklaring, toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dPzen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 
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Art. 14. De Raad van Behetar van het, Inter
nationaal Arbeidsburea.u moet, tenminste een
maal in de tien jaren, aan de Algemeene Con
ferentie een verslag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag en zal vaststellen, of 
het wenscbelijk is de herziening of wjjziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

.Art. 15. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

VF.RTALING. 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFE
RENTIE. 

ONTWERP-VERDRAG BETREFFENDE GELIJKHEID 
VAN BEHANDELING VAN VREEMDE ARBEIDERS 

EN EIGEN ONDERDANEN VOOR DE 
ONGEVALLENVERZEKERING. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeirl van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationa11,l Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 
19 Mei 1925 in hare zevende zitt-ing, 

b:>slot,en hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betrefîende "gelijkheid van be
handPling van vreemde arbeiders en eigen 
onderdanen voor de ongevallenverzPkering", 
welk onderwerp het 2de punt vormt van de 
agenda der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemeu van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt heden den 5dcn Juni 1!)25 het vol
gende ontwerp-ve1·drag aan, ter behachtiging 
door de leden van de Internationale Orgo,nisatie 
van den Arbeid, zulks overeenkomstig de be
palingen van deel XIII van hPt Verdrag van 
Versailles en van de overeenkomstige deelen 
der andere Vredesverdragen : . 

Art. 1. Ieder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit Yerdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om de onderdanen 
van elk ander Lid, dat <lit verdrag bekrnchtigd 
heeft, aan wie een, ongeval overkomt op zijn 
grondgebied, en hunne •·echtverkrijgenden, met 
betrekking tot de ongevallenverzekering op 
denzelfd ·n voet te behandelen als zijn eigen 
onderdanen. 

Deze gelijkheid van behandeling zal ver
zekerd zijn aan vreemde arbeiders en hun 
rechtverkrijgenden zonder dat daara11-n eenige 
voorwaarde bet,reffende de woonplaats wordt 
verbonden ; evenwel zullen de maatregelen 
te nemen met betrekking tot de betalingen, 
die een Lid of zijn onderdanen krachtens dit 
beginsel te doen heeft of hebben buiten zijn 
grondgebied, indien zulks noodig is, vastge
steld worden bij speciale regelingen getroffen 
tusschen de betrokken Leden. 

.Art. 2. BU bijzondere overeenkomst kan 
WOI"den bepaald, dat voor de schadeloosstelling 
van ongevallen, overkomen aan arbeidere, die 
tijdelijk of bij tusschenpoozen werken op het 
grondgebied van een Lid voor rekening van 
een onderneming gelegen op het grondgebied 
van een ander Lid, de wetgeving van dit laatste 
Lid van toepassing zal zijn. 

ATt. 3. De leden, di~ dit verdrag bekrachtigen 

en bij wie nog geen regeling van schadeloosstel
ling van ongevallen, het:?:ij krachtens een steL5el 
van verzekering, hetzij krachtens een ander 
stelsel hestaat, nemen op zich binnen 3 jaar 
na de bekrachtiging een dergelijk stelsel in te 
voeren. 

}\ rt. 4. De Leden, die dit verdraa bekrach
tigen, verbinden ûch om elkander onderling 
bij te staan teneinde de toepassing van het 
verdrag alsmede de uitvoering van hun onder
scheidene wetten en verordeningen op het ge
bied van de ongevallenverzekering te verge
makkelijken, en om elk0 verandering in de van 
kracht zijnde "etten en verordeningen op het 
gebied van de ongevallenverzekering ter kennis 
van het Internationaal Arbeidsbureau te bren
gen, welk Bureau de andere belanghebbende 
Leden daarvan in kennis zal stellen. 

Art. 5. De officieele bekracht.igingen van dit 
verrlrag, overe.enkomstig het bepaalde in deel 
XIU van het Verdrag van Versailles en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredt1s
ver<lragen, zullen worden medegr.deeld aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond en 
door hem worden ingeschreven. 

Art. 6. Dit verdrag zal van kracht worden 
zoodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schrëven. 

Het 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 lerlen in werking treden op den datum 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 7. Zoodra de bekrachtigingen van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door ht t Secretariaat zijn ingeschreven, 
zal de Seeretaris-Generaal van den Volkenbond 
van dit feit mededeeling doen aan alle leden 
van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid. Hii zal hen eveneens in kennis stellen 
met de inschrijvingen van de bekrachtigingen, 
die hem later door andere lede" der Organisatie 
zullen worden medegedeeld. 

Art. 8. Behoudens het bepaalde in artikel 
6 verbindt iede. lid, dat dit verdrag bekrach
tigt, zich om de bepalingen van artikelen l , 2, 
3 en 4, uiterlijk op 1 Januari 1927 in toepassing 
te brengen en zoodanige maatregelen te neMen 
als noodig zullen blijken om deze doeltreffend 
te doc,n zijn. 

Art. 9. Ieder lid van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid, dat dit verdrag be
krachtigt., verbindt zir.h om het toe te passen 
ten aanzien van zijn koloniëi:, hezitt,ingen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 421 van het Vredesverdrag van 
Versailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen. 

.Art. 10. Ieder lièl, dat <lit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een term;in van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht, begint t e 
worden, zulks bij 'een verklaring toegezonden 
aan rlen Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door dozen in te schrijven. D" opzeg
ging wordt eer•t van kracht een jaar nadat zij 
door het Secret.ariaat is ingeschrewm. 

Art. ll. De Raad van Behe,ir VRn het Inter-
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nationaal Arbeidsbureau moet, tenminste een
maal in de 10 jaren, aan de AJgemeene Con
ferentie een verslag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag en zal vaststellen, of 
het wenschelijk is de he1ziening of wijziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

Art. 12. Zoowel de Fransche als de Engelsche 
tekst van dit verdrag is a.uthentiek. 

VÊRTALING. 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFE-
RENTIE. 

ONTWERP-VERDRAG BETREFFENDE SCHADE
LOOS;!TELLING VOOR ARBEIDSONGEVALLEN. 

De Algemeene Conferentie van de Interna-
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volken bond, door den Raad van BAheer van 
het Jr.ternationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 19 
Mei 1925 in haar zevenè.e zi.ttine:, 

besloten hebbende verschillends, vomstellen 
aan te nemen l:;etreffende "schadeloosstelling 
voor arbeidsongevallen", welk onderwerp be
grepen is in het eers~e punt van de agenda der 
zitting en 

na besloten te hebben, dat deze voorstellen 
den vorm zullen aannemen van een internatio
naal ontwerp-verdrag, 

neemt heden, den !Orlen Juni 1925, het 
volgende ont nerp-verdrag aan, ter bekrach
tiging door de Leden van de Intnnationale 
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 Vredesverdragen: 

Art. 1. Ieder Lid van de Interna.tionale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om aan arbeiders, 
aan wie een ongeval is overkomen of aan hun 
rechtverkr;jgenden, schadeloosstellingen t.e ver
zekeren op voorwaarden, welke ten minste 
gelijk zijn aan die nengelegd in dit verdrag. 

Art. 2. De wetten en voorschriften betref
fende de schadeloosstelling voor arbeidsonge
vallen zullen van toepassing moeten zijn op 
arbeider~, bedienden of leerlingen, werkzaam 
in onrlernemingen, bedrijven of inrichtingen 
van wrl.ken aard ook, zoowel openbare als 
particuliere. 

Ieder lid kan nochta.1.s in zijn nationale 
wetten die uitzonderingen maken, dü, hij nood
zakelijk acht betreffende : 

n,. personen die werkzaamheden van tijde
lijken aard ver,fohten, welke geen verband 
houden met de onderneming van den werk
gever; 

h. de thuiswerkers ; 
c. familieleden van den werkgever, diè uit

sluitend voor zijn rekening arbeid verrichten 
en in zijn huis wonen ; 

d. arbeiders die geen handenarbeid verr;chten 
en wier loon een door de nationale wetgeving 
te bepalzn bedrag te boven gaat. 

Art. 3. Het verdrag is niet van toepassing 
op : I O • zeelieden en visschers, voor wie bij een 
later verdrag een regding getr-offen zal worden ; 
2°. personen, die onder een bijzondere regeling 

vallen, welke ten minste even· gunstig is als 
die neergelegd in dit verr!rag. 

Art. 4. Dit verdrag zal niet van toepassing 
zijn op den landhouw, waarvoor het ve.rdrag 
betreffende ongevallenverzekering in den land
bouw, aangenomen door de derde Tnternationale 
Arbeidsconferent.ie van kracht blijft. 

Art. 5. De schadeloosstellingen verschuldigd 
tlé'r zake van ongevallen, die den dood of Mij
vende arbeidsongeschiktheid ten gevolge heb
ben, zullen den getroffene of zijn rechtverkrij
genden worden uitgekeerd in den vorm van 
renten. 

Deze schadeloosstellingen kunnen echter 
geheel of gedePltelijk uitgekeerd worden in een 
bedrag inPens, wanneer aan de bevoegde au~o
riteiten waarborgen voor een oordeelkundig 
gebruik gegeven worden. 

Art. 6. Ingeval van ongeschiktheid tot werken 
zal de schadeloosstelling worden toegekend te 
bt>ginnen uiterlijk vijf dagen na het ongeval, 
hetzij zij verschuldigd is door den werkgeve~ 
of door een verzekeringsinstelling tegen ongP• 
vallen of door een tegen ziekte. 

Art. 7. Een toesla;i: op de scbadi>loosstelling 
zal worden toegekend aan door een ongeval 
getroffenen, die ongeschikt tot werken zijn en 
die de voortdurende lmlp van een ander persoon 
noodig hebben. · 

Art. 8. De nationala wetten zullen de contröle 
op en de ,v(jze van herziening van de· scharle
loosstellingen vaststellen, welke noodig geoor
deeld worden. 

Art. 9. De door een arbeidsongeval getroffenen 
hebben recht op genees- en heel.kundige behan
deling en op genees-, heel- en verbandmiddelen, 
welke erkend worden ten gevolge van die 
arbeidsongevallen noodzakelijk te zijn. 

De kosten van die behandeling komen ten 
laste hetzij van den werkgever·, hetzij van 
vnz13karin,e:sinstel!.ingen tegen ongevall~n. tegen 
ziekte of tegen invaliditeit. 

Art. 10. De door een arbeidsongeval getrof
fenen hebben recht op het verstrekken en op 
het vernieuwen door den wPrkgever of den 
risicodrager, van die kunstmiddelen, waarvan 
het gebruik noodzakelijk wordt geacht .. 

Echter zullen bti wijze v11n uitzondering de 
nationale wetten kunnen toestaan, dat in plaats 
van de ventrekking of verniPuwing van de 
kunstmiddelen een toelage aan den door een 
arbeidsongeval getroffenê toegekend wordt ; 
deze toelage wordt vastgesteld op het t~jdstip 
van de vast.stelling of herziening van het be
drag der schaddoosstelling, "n op het herlrag 
der vermoedelijke kosten van aanschaffing en 
van vernieuwing dier kunstmiddelen. De natio
nale wetten zullen contröle-maatregelen nemen 
om, voorzooveel de vernieuwing der kunst
middelen betreft, misbruiken te voorkomen 
en om te waarl,orgen, dat de toelage voor de 
kunstmiddelen voor dit doel aangewend wordt. 

Art. ll. De nationale wetten zullen voor
schriften bevatten, welke, rekening houdend 
met, de bijzondere toestanden in elk land, het 
meest geschikt zijn om in alle omstandigheden 
de betaling te ver1.ekeren van de schadeloos
sttllingen aan door een arbeidsongeval getrof
fenen Pn aan hun rechtverkrijgenden en die te 
waarborgen bij insolvabiliteit van den werk
gever of den risicodrager. 

Art . 12. De officiee!'l bekrachtigingen van 
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dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Ve;saillc>s en 
de overeenkomstige deelen van de andere Vre
desverdragen, zullfln worden medegedeeld aan 
den Flerretaris-Generaal van den Volk<'nbond 
en door hem worden mgeschreven. 

Art. 13. Dit verdrag zal van kracht worden, 
zoodra de bekr8,('htigingen van 2 ]Pden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Genera;,! zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de leden, 
die hunne bekrachtiging door den Secretarjs
Geneiaal hebbeu doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den dat.urn, 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 14. Zoodra de· bekrachtigingen van 
~ ledP.n der Internationale Organisatie van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge-

. gchreven, zal de Secretaris-Generaal van rlen 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen aan 
alle leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid. Hii zal hen eveneens in kennis 
stellen met de insèhrijvingen van de bekrach
tigingen, die hem later door andere leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 

Art. 15. Onder voorbehoud der bepalingen 
van artikel 13 verbindt ieder Lid dat dit ver
drag bekrachtigt, zich de bepalingen <ln artt. 
l, 2, 3, 4, /\, 6, 7, 8, 9, 10 en Il uiterlijk op 
1 Januari 1927 in werking te doen treden en 
o~ die maatregPlen te tri>ffen, die noocli_g: zul!en 
bliJken om deze bepalingen doeltreffend te 
doen zijn. 

Art. 16. Ie<ltr lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe te pas~en 
ten aanzien van zijn kolonien, bezittingen en 
protectoraten, overeenkomstig tl~ bepalingen 
van artikel 421 van het V, edesverdrag van 
Versailles en de overeenkomstige artikelen der 
andne Vredesverdragen. 

Art .. 17. Ieder lid, dat dit verdrag heeft be
kracht,ird, kan het opzeggen na ,erloop van 
een termijn van vijf jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den, zulks bij een verklaring, toegezonden aan 
den Sccretaris-Geners.al van den Vollrnnb0nd 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt Perst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 18. De Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau moet. ten minste 
éénmaal in de 10 jaren, aan ·de Algemeene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepo.ssins; van dit verdrag en zal vaststellen, 
of hAt wenschelijk is de herziening of w,iziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
1.e plaatsen. 

Art. 10. Zoowel de Fransche nis de Engelsche 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

11 October 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van den 28sten 
Ap1·il 1923 (Staatsblad n°. -178), houdende 
vaststelling eener bijzondere wachtgeld
regeling voor eenige categorieën van mili
tairen. S. 334. 

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

Oorlog en van Financiën van 8 Augustus 1927, 
IIde Afdeeling no. 15, en van 15 Augustus 
1927, n°. 22, Afdeeling Pensioenen en Eere
diensteri; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 September 1927, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Oorlog en van Financiën van 15 Sep
tember 1927, IJ de Afd. no. 106 en van 5 October 
1927, n°. 75, Afdeeling Pensioenen en Eere
diensten; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van den 28~ten April 1923 (Staatsblad 
n°. 178) tot vaststelling eener bijzondere wacht
geldregeling voor eenige categorieën van mili
tairen, zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit · van den 5den Januari 1924' 
(Staatsblad n°. 3) nader te wijzigen en aan te 
vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. a. Na artikel 2 wordt, gerekend van 

1 Juli 1925, ingevoegd een niouw artikel, 
luidende: 

"Art. 2bis. Aan een militair, als bedoeld in 
artikel l, wordt het genot van wachtgeld toe
gekend gedurende een tijdvak gelijk aan zijn 
diensttijd. 

Onder diensttijd wordt voor de toepassing 
van dit artikel verstaan de werkelijke dienst
tijd in den zin van de Pensioenwet voor de 
Landmacht (Sl.aa.tsblad 1922, n°. 66), welken 
de belanghebbenden op grond van de Wet van 
2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 326), zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij da Wet van 28 
December 1926 (Staatsblad n°. 442), op den 
datum van op wachtgeldstelling in aanmerking 
konden brengen, met dien verstande dat, 
wanneer de diensttijd tengevolge van ontslag 
is onderbroken geweest, de tijd vóór de onder
breking slechts medetelt, indien de onder
breking minder dan een jaar heeft geduurd ." 

b. Artikel 3 wordt, te rekenen van 1 Juli 
1925, . gewijzigd als volgt : 

Het derde lid vervalt, het vierde lid wordt 
derde lid. 

c. Artikel 4 wordt, te rekenen van 1 J anuari 
1927, gewijzigd en aangevuld als volgt : 

Het tweede lid vervalt en wordt vervangen 
door een nieuw tweede lid, luidende : 

"2. Ingeval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openbare lichamen kan worden 
bepaalrl, dat voor die inkomsten de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde vermin
dering geheel of ten deele t.ot wederopzegging 
achterwege blijft." 

d. Na ·artikel 5 wordt, te rekenen van 1 
Januari 1927, ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende: 

,,Art. 5bis. Voor de toepassing van de arti
kelen 4 en 5 van dit besluit worden onder 
inkomsten of verzuimde inkomsten mede ver
staan bedragen, p.ie terzake van pensioenen 
ten laste van belanghebbende komen of zou
den gekomen zijn." 

e. Artikel 6 wordt, gerekend van 1 Juli 
1925, gelezen als volgt : " 

,,Art. 6. 1°. Het wachtgeld vervalt: 
a. wanneer de belanghabbende op eenigerlei 

wijze pensioen gaat genieten : 
b. door vervallen-verklaring ingeval de op 
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wachtgeld-gestelde op grond van artikel 11 
sub 4°, 5°, 6° of 7° van het Koninklijk besluit 
van 8 Mei 1906, n°. 95, zooals dat besluit 
sedert is gewijzigd, uit den dienst wordt ont
slagen, of indien hij zich zonder toe~temming 
van Onzen Minister van Oorlog in het buiten
land. vestigt of geacht moet worden aldaar 
duurzaam te verblijven; 

c. op verzoek. 
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." 

/. Na artikel 6 wordt, gerekend van l Juli 
1925, ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 

"Art. 6/Jis. Met den op wachtgeld-gestelde 
kan eene regeling worden getroffen, krachtens 
welke het wachtgeld geheel of ten deele wordt 
vervangen door een afkoopsom." 

Art. II. Dit beshüt 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 zoovcel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat~t en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
\ 7 aJl State. 

Het Loo, den llden October 1927. 
WILHEL111INA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van F inanciën, DE GEER. 

(Uitgeg . 26 Oct. 1927.) 

l 2 October 1927. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van het Tolkenreglement 
voor het Verre Oosten ( Staatsblad n°. 156 
van 1910), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van den 8sten Juli 1924 
(Staatsblarl, n°. 350) en van het Toll<en
reglement voor de Levant (Staatsblarl, n°. 
268 van 1909), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van den 8sten .Juli 
1924 (Staatsbla,l n°. 350). S. 335. 

WIJ WILHEL111INA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Miniskr van 

Buitenlandsche Zaken van den l 7den Sep
tember 1927, Kabinet van den Minister, n°. 
4263; . 

Den Raad van Stat.e gehoord (Advies van 
den 4den October 1927); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den 7den October 1927, 
Kabinet van den Minister, n°. 4533 : 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. Artikel 28 van het Tolkenreglement 
voor het Verre Oosten (Staatsblad n°. 156 van 
1910), laatstelijk gewijzigq bij Koninklijk Be
sluit van den 8sten Juli 1924 (Staatsblad n°. 
350) en artikel 29 van het Tolkenreglemimt 
voor de Levant (Staatsblad q 0 • 268 van 1909), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk Besluit 
van den 8sten Juli 1924 (Staat.sbla14 n°. 350) 
worden aangevuld met een nieuwe alinea, 
luidende: 

"Bij de aanwijzing voor de opleiding tot den 
tolkendienst kan voor wat den leeftijd betreft 
van den aan te wijzen candidaat afgeweken 
worden van de leeftijdsgrens bepaald bij artikel 

2, indien geene personen die voldaan aan de 
eischen in dat artikel gestPld beschikbaar zijn 
en de aan te w\jzen candidaat bijzondere ge
schiktheid voor het ambt bezit." 

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

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit, Besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal gezonden worden aan 
den Raad van State. 

,Het Loo, den 12den Oc.tober 1927. 
WILHELMINA. 

De .~f inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

(Uitgeg. 24 Oct. 1927.) 

12 October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet. 
Medewerking door den Raad bij de ver

andering van de inrichting van een bij
zondere lagere school. 

Aan art. 72 der wet kan geen aanspraak 
op medewerking van de zijde van den 
Raad worden ontleend ten opzichte van 
eene verandering van inrichting, di.e reed Il 

vóór de aanvraag is tot stand gebracht. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der Gemeente Smallingerland, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 27 Mei 1927, n°. 97, 2de afdeeling 
F., waarbij, met vernietiging van zijn besluit 
van 7 April 1927, is bepaald, dat alsnog over
eenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920, medewerking behoort te worden verleend 
met betrekking tot den aanleg .eener electrische 
verlichting ten behoeve van de bijzondere school 
te Dragten, Stationsweg 34, uitgaande van de 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel aldaar ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 September 1927 n°. 737; 

Op de voordracht van Onzen Minist.er van 
Onderwijs, Kunsten en Vi7etenschappen van 
7 October 1927, n°. 12328 afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 

0. dat de Raad der Gemeente Smallinger
land in zijne vergadering van 7 April 1927 
afwijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den bijbel te 
Dragten, om ingevolge artikel 72 der Lager
onderwijswet 1920 uit de Gemeentekas de be
noodigde gelden te mogen ontvangen voor de 
verandering van inrichting der school aan den 
Stationsweg te Dragten, bestaande in het aan
brengen van eene electrische verlichting en 
uitbreiden van de verlichting, uit overweging, 
dat de verandering is aangebracht vóór de 
indiening van de aanvrage en met eene goed
koopere uitbreiding der gasverlichting had 
kunnen worden volstaan, zoodat de aange
vraagde verandering de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen. te 
boven gaat ; dat, nadat het sc.hoolbestuur van 
dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Fries
land in beroep was gekomen, dit college, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit, 
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heeft bepaald, dat de aangevraagde medewer
king alsnog moet worden verleend, daarbij in 
hoofdzaak overwegende, dat de omstandigheid, 
dat de verandering reeds is aangebracht op 
grond van het bepaalde in artikel 75, lïd 2, 
der wet geen grond tot afwijzing der aanvrage 
mag zijn, en in dit geval de aanleg van elec
trische verlichting de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, niet te 
boven ging ; dat van dit besluit van Gede
puteerde Staten de Raad der Gemeente Smal
lingerland bij Ons in beroep is gekomen, aan 
voerende, dat de aangevraagde verandering 
van inrichting z. i. wel de normale eischen 
overschrijdt ; 

0. dat artikel 77 der Lager-onderwijswet 
1920, dat uitdrukkelijk bij artikel 82 van over
eenkomstige toepassing is verklaard, ten op
zichte van eene verandering van inrichting, 
niet toegepast zou kunnen worden ten opzichte 
van eene verandering van inrichting,. die reeds 
vóór de aanvrage is tot stand gebracht ; dat 
hieruit volgt, dat voor eene verandering van 
inrichtin~, die, als in het onderhavige geval 
reeds vóor de aanvrage heeft plaats gevonden, 
géén aanspraak op medewerking van de zijde 
van den gemeenteraad aan artikel 72 der wet 
kan worden ontleend ; dat derhalve Gedepu
teerde Staten van Friesland bij hun bestreden 
besluit t en onrechte, met vernietiging van het 
besluit van den Raad der Gemeente Smallin
gerland. van 7 April 1927, hebben bepaald, dat 
de door het schoolbestuur gevraagde mede
werking alsnog moet worden verleend ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het besluit van den 
Raad der Gemeente Smallingerland van 7 April 
1927 het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 27 Mei 1927, n°. 97, 2de afdee
ling F., 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. 

Het Loo, den 12 October 1927. 
WILlIELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(B.) 

14 Octabe;- 1927. BÈsLUIT, houdende wijziging 
van het Postbcsluit 1925 (8tuatshlc ·l n°. 
:3!)6). het lnterna.tionaal Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 394) en het Internationaal 
Pakketpostbesluit 1025 (Staatsblad n°. 395). 
S. 336. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwtgen<le, dat het wenschelijk is cm wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 39fl), gewijzigd bij de besluiten 
van 16 September 1926 (8taa.tsblad n°. 33:l) 
en 14 Juni 1927 (Staatsbbd n°. 179), in het 
Internationaal Postbesluit ! 925 (Stacit-sblad 
n°. 394). gewijrigd bij de beslu.iten vau 2-t April 
1926 (Slaalsblad n°. 75), 16 September 1926 
(Staat.<b/ad n°. 333) en 14 Juni 1927 (Staatslilad 
n° 179) m in het Internationaal Pakketpost
besluit 1925 (Staatsblad n°. 395), gewij "igd bij 
beslu.it van 14 Juni 1927 (Staatsblnd n° . 179); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 September 1927, n°. '.3, 
Hoofdbestuur <ler Posterijen en Tele11:rafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1927, n°. 41); 

Gnien ht t nader rapport van On,i'n voor
noemden Minister van 8 Ortober 1927, r.0 • 5, 
Hoo[dhestunr der Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
met ingang van 1 November 1927 te bepalen 

als volgt: 
Art. T. Artik(d 12, § 2, v"n het Postbesluit 

1925 (Stanlsblod n". ~96) wordt gelezen: 
.,§ 2. 1. Aan ieder, die woont binnen den 

kring van een postkantoor waaronder /.&n of 
meer wijkkantoren of agPnts~bappen hehooren, 
wordt mede gelegenhPid gegeven om alle voor 
hem bestemde aangeteekende stnkkcn aan een 
vooraf or te geven wijkkantoor 0f ageut~rhap 
af te halen of t e doPn afhalPn, al vermeldt het 
a<ires zoodan.ig kantoor of agentschap niet, 
op de dagen en uren, waarop dat kantoor of 
agentschap voor het public>k is op,mgesteld, 
tegen vooruitbeta ling van een recht van f l 0 
per kalenderjaar. 

2. Dit re<'ht wordt steeds over een vol iaar 
b~rekend en in geen geval terugbetaald . 

3. Voorts wordt kosteloos gelegenheid ge
geven tot het afhalen, aan een door <ln1 afzen
der aangeduid wijkkantoor of agcntsrhap van 
elk aangeteekend stuk, hetwelk boven het 
adres op in hbt oog loopende wijze van een 
daartoe strekkende aanduiding is ,oorzien, 
alsmede tot het afhalen aan een aan te wijzen 
wijkkantoor .of agentschap van een aangetee
kend stuk, waarvan de aank--.mst aan den 
geadresseerd" is b~richt, indien deze dit S<'hrif
telijk aan den Directeur van het Postkantoor 
verzoekt." 

Art. II. Artikel 2, § 1, sub 1° a, van het 
Internationaal Postbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 394) wordt gelezen: 

"a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië 
per landmail : 

voor een gewicht tot en met 20 gram 10 
cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 cent 
daarboven; 

b. in het verkeer met Nederlandsch-lndië 
per zeepost, in het verkeer met Suriname en 
Curaçao alsmede in het verkeer mPt België en 
Duitschland, tusschen kantoren, welke in een 
rechte lijn gemeten, niet meer dan 30 K.JJf. van 
elkander zfjn verwijd•rd : 

voor een gPwicht tot en met 20 gram 7½ cent 
en voorts voor elk volgend gewicht van 20 gram 
of restend gedeelte van 20 gram 5 cent daar
boven;''. 

De in § 1, sub 1° van het onderwerp<'lijke 
artikel voorkomende aanduidingen "b" en "c" 
worden gewijzigd in "c" en "d". 

Art. III. Artikel 11 van het Internationaal 
Postbesluit 1925 wordt gelezen : 

" 1. Behoudens het geval bedoeld in het 2e 
lid van dit artikel, moet voor elke verreken
zending, behalve het port en het aanteeken
recht, bij vooruitbetaling een verrekenings
recht worden voldaan, bestaande uit een vast 
rPcht van 15 cent, vermeerderd met een Pven
redig recht van 5 cent, voor elke som van f 10 
of restend gedeelte van f 10 .van het verreken
bedrag. 
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2. W ensc,ht de afzender van eene verreken
~ending, dat het deswege in het buitenland 
mgevorderde bedrag wordt bijgeschreven op 
een postrekening aldaar, dan is in het verkeer 
met eenige door den Directeur-Genernal aan 
te wijzen landen, waarvoor terzake bijzondere 
regelen gelden, behalve het port en aanteeken
recht, bij vooruitbetaiing een verrekenings
recht verschuldigd, bestaande uit een vast 
recht van 7½ cent ver meerderd met een even
redig recht van 2½ cent voor elke som van 
f 10 of restend gedeelte van f 10 van het ver
rekenbedrag. 

3. Indien op verzodk van den afzender van 
een verrekenzending, afkomstig uit een land, 
waarop du in het vorige lid bedoelde regeling 
van toepas ing is, het verrekenbedrag hier te 
lande op een postrekening moet worden bij
geschreven, wordt het ingevorderd;, bedrag 
verminder'.! met een vast recht van 7½ cent 
en een rerht, als voor stortingen in geld op een 
postrekening is vR.Stgesteld." 

Art. IV. Artikel 7, 2e lid van het Internatio
naal Pakketpostbesluit 1925 (8taatsblad no. 
395) wordt gelezen: 

"2. Behoudens het geval bedoeld in het 3e 
lid van dit artikel, is voor verrekenpakket ten, 
behr,lv<> het port, per pakket et>n vast recht 
nrschuld igd van 15 cent, vermeerderd met 
een evenreilig recht van 5 cent voor elke som 
van f 10 of restend gedeelte van f 10 van het 
verrekenbedrag." 

Na het 2d" lid wordt opgenomen: 
,,3. Wenscht de afzender van een verreken

pakket, dat het dLswege in het buitenland inge
v:ird,m!e bedrag wordt bijgesch.teven op een 
postrekening a ldaar, dan is in het verkeer met 
eenige door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen landen, waarvoor terzake bijzondere 
,egelen gel,len, behalve bet port, per pakket 
een vast recht verschuldigd van 7½ cent, 
vermeerdnd met een evenredig recht van 2½ 
cent voor elke som van f 10 of restend gedeelte 
van f l O van het, verrekenbedrag. 

4 . Indien op verzoek van den afzender van 
een verrekenpakket, afkomstig uit een land, 
waarop de in het vorige lid bedoelde regeling 
van toepassing is, het verrekenbedrag hier te 
lande op een postrekening moet worden bijge
schreven, wordt het ingevorderde bedrag ver
minderd met een vast recht van 7 ½ cent en 
een recht. als voor stortingen in geld op een 
postrekening is vastgesteld." 

Het 3e tot en met het 14e lid van voormeld 
artikel 7 worden genummerd als 5e tot en met 
16e lid. 

In het bestaande lOe lid (nieuw 12e lid) van 
het onderwerpelijke artikel wordt "9de lid" 
gewijzigd in "llde lid". 

Art. V. In artikel 10, le lid van het Inter
nationaal Pakketpostbesluit 1925 wordt "arti
kel 7, 9de lid" gewijzigd in "artikel 7, llde 
lid." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staat8-
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 14den October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D . VEOTE . 
( Uitgeg. 24 Oct. 1927.) 

14 Ocwber 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën betref
fende : overzicht gemeentebegrootingen. 

Met verwijzing naar mijn rondschrijven dd. 
30 September 1926, N°. 7122, Afdeeling B.B., 
betreffende nevens vermelde aangelegenheid, heb 
ik de eer Uw College het volgende mede te 
deelen. 

In aangehaald rondschrijven en in een enkel 
geval ook nog in. nader gevoerde briefwis_selil!"g 
is betoogd en mteengezet de wenscheliJkheid 
en de noodzakelijkheid voor het Rijk, om te 
beschikken over recente gegevens betreffende 
de gemeentefinanciën. De medewerking voor 
verzameling der desbetreffende gegevens, werd 
van alle Colleges dan ook verkregen, waarvoor 
ik mede namens mijn ambtgenoot van Finan 
ciën, gaarne dank betuig. Die medewerking 
heeft evenwel niet kunnen verhinderen, dat 
de inzending der gegevens behoudens uitzon
deringen, over het algemeen een ver van vlot 
verloop heeft gehad. Bij den aanvang van de 
maanden Februari tot en met September ont
braken van de 1081 gemeenten onderscheiden
lijk van 432, 178, 88, 41, 23, 6 en 2 gemeent en . 
de overzichten. Het blijkt dus, dat zeer vele 
gemeentebesturen het voorschrift gegeven bij 
artikel 207 tweede lid der Gemeentewet ver
onachtzamen. Dit is, afgezien nog van de_~tag
natie, die hierdoor wordt veroorzaakt b1J het 
verzamelen der gegevens een bedenkelijk ver
schijnsel. :Het kan m. i. geenszins in het belang 
der gemeenten zijn, indien begrootingen eerst 
in het jaar, waarvoor zij moeten gelden, door 
den Raad worden vastgesteld. Dat de goed
keuring der begrootingen soms eerst kan plaats 
hebben, als reeds het desbetreffend dienstjaar 
is aangevangen, is een omstandigheid, die wel 
niet steeds zal kunnen worden ondervangen, 
doch daarbij dient het te blijven. 

Deze overweging en de omstandigheid, dat 
indien op tijdige vaststelling en inzending der 
begrootingen enz., door de gemeentebesturen 
vóór 1 December van ieder jaar aan het Cen
traal Bureau voor de Statistiek, niet kan wor
den gerekend, het aan de Regeering onmogelijk 
zou worden gemaakt zich ten dienste en in 
het belang van de gemeentefinanciën, ~~ noo
dige gegevens te verschaffen, geven IlllJ aan
leiding met aandrang Uwe hulp en m_~dewer
king in te roepen, opdat aan het wettelvk voor
schrift worde voldaan. 

Hoewel ik overigens gaarne aan Uw College 
overlaat de middelen te bepalen, die tot het 
zoo zeer gewenschte resultaat moeten leiden, 
heb ik wel gemeend ook de gemeentebesturen 
te moeten wijzen op den eisch '.'an l!"_aleV!ng 
van artikel 207 der Gemeentewet lil m1Jn hier
bijgaand rondschrijven. 

Ik moge U uitnoodigen aan ieder dier best~
ren in Uwe provincie een exemplaar van die 
circulaire en van de verdeelingsstaten 1 en 2, 
waarvan een voldoend aantal is bijgevoegd, te 
willen doen toekomen. 

Het ware mij aangenaam te mogen vernemen, 
wat Uw College in deze heeU gemeend te moe
ten doen. 

Na overleg met den Directeur van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek, heb ik voor 
1928 een eenigszins gewijzigde regeling getroffen 
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wat de inzending der gegevens betreft (voor 
enkele provinciën gold deze reeds op verzoek 
van het desbetreffend bestuur}, die gemaks
halve in de circulaire a.a.n de gemeentebesturen 
verder is uitgewerkt. Voor Uw College moge 
ik ter aanvulling daarvan vermelden, dat 
Uwerzijds de werkzaamheden zich beperken 
tot het opgeven telkens aan het begin van 
iedere maand aan den Directeur van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek van de in de 
a.fgeloopen maand goedgekeurde begrootingen 
1928 en vastgestelde rekeningen 1926, onder 
vermelding of een en ander heeft plaats gehad, 
al dan niet met wijziging der oorspronkelijk 
ingediende begrooting of rekening. 

Een spoedige behandeling zal door mij op 
prijs worden gesteld. (B.) 

17 Oct?ber 192ï. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 Juni 1919 
( Staatsblad n°. 324) tot vaRtstelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters 
b, c, d, e, f en g der Invaliditeitswet, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 30 Januari 1924 
(Staatsblad n°. 25). S. 337. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Augustus 
1927, n°. 1841, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 27, eerste lid, letters b, c, d, e, 
/ en g der Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 October 1927, n°. 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 October 1927, n°. 
2306, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 10 Juni 1919 (Staatsblad n°. 

324), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
30 Januari 1924 (Staatsblad n°. 25), te wijzigen 
en te bepalen als vol!!t : 

Art. I . In het tweede lid van artikel 11 van 
Ons vorengenoemd gew~izigd besluit van 10 
Juni 1919 (Staatsblad n°. 324) vervallen in 
den eersten zin de woorden : .,en het permanente 
rekening-courantregister" en wordt de tweede 
zin als volgt gelezen : ,,De kaarten van dit 
register, waar,an het model door Onzen 
Minister wordt vastgesteld, worden 5-jaarlijk
scbe rekeningkaarten genoemd." 

Het derde lid van genoemd artikel 11 vervalt. 
Het cijfer "4", geplaatst voor het laatste lid 

van genoemd artikel, wordt vervangen door 
het cijfer "3". 

Art. IL Artikel 13 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 10 Juni 1919 (Staats 
blad n°. 324) vervalt. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 17den Oct.obe, 1927. 
WILHELM! A. 

Ik Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg . 31 Oct. 1927.) 

17 October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De duidelijke bewoordingen van art. 3, 

1° lid, K. B. 29 Januari 1924, S. 23, laten 
geen plaats voor de opvatting, dat het 
vei lof met goed.vinden van de onderwijzeres 
ook voor een korteren duur dan in dat 
voorschrift is bepaald kan worden ver
leend. 

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

het Roomsch-Katholiok Parochiaal Kerkbestuur 
te Zeddam, gemeente Bergh, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 Ma.art 1927, n°. 15154 
afd. L. 0. F ., tot vaststelling van de Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 192fi. ten 
behoeve van de bijzondere lag~re school aldaar, 
Vink.wijk 25 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
12 Juli 1927, n° . 7265 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 September 1927, n°. _733; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Oct. 1927. n°. 12324, afd. L. 0. F . ; 

O. dat Onze Minister van OnderwijR, Kunsten 
en Wetenschappen bij besli sing van 26 Ma.art 
1927, n°. 15154, afd. L. O. F., het bedrag der 
ver"oeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920 voor de bovenbedoelde 
school over het ja.ar 1925 heeft vastgesteld op 
f 8,128.83, daarbij o. a . overwegende, dat over
eenkomstig art. 3, eerste lid van het K. B. 
van 29 Januari 1924, S. 23, aan de gehuwde 
vastaangestelde onderwijzeres, die hare beval
ling tegemoet ziet, een verlof moet worden 
verleend van ten minste drie maanden vóór 
het tijdstip, waarop de bevalling kan worden 
verwacht, en ten minste één maand daarna, 
en dat volgens het tweede lid van dat artikel 
gedurende dat tijdvak de helft van hare jaar
wedde moet worden ingehouden ; dat de be
valling van de onderwiJzeres C. E . A. Pas
Puntman, op 2 Mei 1925 plaats vond ; dat 
dientengevolge over het tijdvak van 2 Februari 
tot 2 Juni 1925 baar de halve jaarwedde moet 
worden uitgekeerd; dat derhalve overeenkom
stig het ongewijzigde Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke · Rijksambtenaren 1925 het salaris en 
mitsdien de Rijksvergoeding voor deze onder
wijzeres moet worden bepaald op f 1505 (jaar
wedde f 1,380, kindertoelage f 125) ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z. i. Onze Minister zich ten onrechte op het 
standpunt stelt, dat aan de onderwijzeres 
C. E. A. Pas- Puntman over het tijdvak 
2 Februari tot 2 Juni 1925 de halve jaarwedde 
behoorde te worden uitgekeerd; dat toch z. i. 
uit het bepaalde in art" 3, eerste lid, van het 
K . B. van 29 Januari 1924, S. 23, geenszins 
volgt, dat aan de onderwijzeres in kwestie, ook 
nu zij zelve da.arol? geen aanspraak ma.akte, 
een verlof moest zijn verleend, ingaande ten 
minste drie maanden voor het tijdstip, waarop 
de bevalling kon worden verwacht, en eindigen
de ten minste één maand na de bevalling ; dat 
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het meent, dat het bepaalde in het eerste lid 
van art. 3 van voornoemd K . B. aldus behoort 
te worden verstaan, dat een verlof, als daar 
bedoeld, door het schoolbestuur moet worden 
verleend, wanneer de betrokken onderwijzeres 
zoodanig verlof verlangt , en bovendien onge
vraagd kan worden verleend, wanneer het 
schoolbestuur dat wenschelijk acht, doch dat 
bovengenoemd artikel er zich geenszins tegen 
verzet, dat het schoolbestuur van zijn recht om 
ongevraagd verlof te verleenen en de onder
wijzeres van haar recht om verlof te verlangen 
geen gebruik maken ; dat het ook niet de 
bedoeling van den wetgever kan zijn geweest, 
om te dezen aanzien ook voor het geval het 
schoolbestuur en de onderwijzeres van hunne 
rechten geen gebruik wenschen te maken, een 
imperatief voorschrift t e geven, nu de om
standigheden, in verband waarmede zoodanig 
voorschrift zou moeten worden opgevolgd, 
zonder m eer aan een schoolbestuur onmogelijk 
bekend kunnen zijn ; 

0. dat bij art. 3, eerste lid, van Ons besluit 
van 29 ,Januari 1924, S. 23, ten aanzien van 
het openbaar Jager onderwijs is bepaald, dat 
aan de gehuwde, vastaangestelde onderwijzeres, 
die ha.re bevalling t egemoet ziet, een verlof 
wordt verleend, ingaande ten hoogste vier, en 
ten minste drie maanden vóór het tijdstip, 
waarop de bevalling kan worden verwacht, en 
eindigende ten hoogste twee maanden en ten 
minste ééne maand na de bevalling : dat de 
duidelijke bewoordingen van dit voorschrift 
géén plaats laten voor de opvatting, dat het 
verlof met goedvinden van de onderwijzeres 
ook voor een korteren duur kan worden ver
leend; dat dus ingevolge het vermelde voor
schrift, hetwelk krachtens art. 91 der Lager
Onderwijswet 1920 mede geldt voor het per
soneel bij het bijzonder Jager onderwijs, aan de 
onderwijzeres C. E. A. Pas-Puntman, wier 
bevalling blijkens de overgelegde stukken tegen 
23 Mei 1925 werd verwacht, niet later verlof 
had behooren t e zijn verleend dan op 23 Fe
bruari 1925; dat derhalve Onze Minister zich 
bij het bestreden besluit terecht niet heeft 
vereenigd met den door het schoolbestuur op
gegeven aanvangsdatum van het verlof, t . w. 
21 April 1925, doch als dezen datum, niet 2 
Februari 1925, doch 23 Februari 1925 had 
moeten aannemen ; dat in verband hiermede de 
jaarwedde van de genoemde onderwijzeres over 
1925 behoort te worden gesteld op f 1,428.30, 
t erwijl hare kindertoelage f 150 bedraagt ; dat 
mitsdien het bestreden besluit behoort te 
worden gewijzigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van h et besluit van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van '26 Maart 1927, n°. 15154, 
afdeeling L. 0. F., het bedrag der Rijksver
goe<ling over 1925 voor de bovengenoemde 
school te bepalen op f 8,202.13. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

October 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 
De Prov. Wetgever heeft t en deze ge

bruik gemaakt van de hem volgens artt. 
130, 136 en 140 der Prov. Wet t oekomende 
bevoegdheid om bij reglement onderhouds-
plicht aan de daartoe bij legger aan t e 
wijzen personen op te leggen, alzoo een 
publiekrechtelijken last in het publiek be
lang op te leggen. 

De rechter heeft deze aanwijzing te eer
biedigen en mag niet nagaan, of het met 
de vaststelling van den legger belaste 
administratief gezag het voor de aanwijzing 
in art . 11 van het t en deze toepasselijke 
R eglement heeft inachtgenomen. 

Requirant is volgens het hier toepas
seljjke R eg!. aansprakelijk als onderhouds
plichtige. Van aansprakelijkheid voor ver
zuimen van zijn medeverdachten is hier 
geen sprake. 

Formule, waarbij voor de feiten of om
standigheden naar de bewijsmiddelen wordt 
verwezen. Of een nadere redengeving dan 
door den inhoud der bewijsmiddelen mo
gelijk is, staat ter beoordeeling van den 
rechter die over de feiten oordeelt. 

(Sr. art. 47; Sv. art. 359; Prov. Wet art. 140. ) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Schepel en van Dijck. 

Op het beroep van A. B., geboren te Beilen, 
oud 63 jaren, wonende te Beilen, zonder beroep, 
requirant van cassatie t egen een vonnis van 
het Kantongerecht te Hoogeveen, van den 
26sten April 1927, waarbij hij t er zake van: 
,, het als onderhoudsplicht ige van een water
leiding, als bedoeld in art. 1 van het R eglement 
op de waterleidingen in Drenthe, niet zorgen, 
dat vóór een schouw die waterleiding is ge
zuiverd van biezen, ruit en andere waterplanten 
en daarvan de kanten afgestoken zijn", met 
toepassing van de artt. 1, 2, 7, 11, 13 en 28 
van het Provinciaal R eglement op de water
leidingen in de provincie Drenthe van 1911 
(Provinciaal Blad 1911, n°. 13), laatstelijk ge
wijzigd 19 Juli 1921 (Provinciaal Blad 1926, 
n°. 17 ), en van de artt. 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld 1 ot eene geldboete van één gulden, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Berger . 

Requirant heeft te zamen met twee mede
verdachten voor den K antonrechter te Hooge
veen terecht gestaan ter zake, dat den 18en 
October 1926, te 9 uur ongeveer in den voor
middag, althans op dien dag, bij de door een 
schouwheer der gemeente Beilen, ingevolge 
opdracht van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente uitgeoefende schouw over de 
waterleiding. genaamd "de Foeselsloot", zijnde 
een wat 3rJeiding, als bedoeld in art. 1 van het 
Reglement op de Waterleidingen in de pro
vincie Drenthe, is bevonden, dat het 15• pand. 
van die waterleiding, gelegen binnen die ge
meente, niet was gezuiverd van biezen, ruit en 
andere waterplanten, dat de kanten daarvan 
niet afgestoken waren en het houtgewas niet-
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was opgesnoeid, terwijl zij gezamenlijk - al
thans ieder hunner voor zich voor dat geheele 
pand of een gedeelte daarvan - onderhouds
plichti~en van dat pand waren, zijnde immers 
ingevolge de voor die waterleiding vastgestelden 
en verbindend geworden legger met het onder
houd van dat pand belast de kadastrale per
ceelen der gemeente Beilen, Sectie D, nos. 550, 
569, 2133, 517 en 518, van welke perceelen zij 
de eigenaren waren en wel verdachte Brunsting 
van perceel Sectie D, n°. 550, verdachte E leveld 
van perceelen Secti.e D, nos. 569 en 2133 en 
verdachte Noorman van perceelen Sectie D, 
nos. 517 en 518, als hoedanig zij ook voorkwa
men in de registers van het kadaster en zijnde 
zij ook in genoemden legger als onderhouds
plichtigen ,an dat pand aangewezen. Bij het 
bestreden vonnis werd het aldus aan verdachten 
te laste gelegde bewezen verklaard met dien 
verstande, dat het feit is gepleegd op 18 October 
1926, te 9 uur ongeveer in den voormiddag, en 
dat de drie verdachten gezamenlijk onderhouds
plichtingen van het bedoelde pand waren, aan 
dit bewezen verklaarde de benaming gegeven : 
,,het als onderhoudsplichtigen van een water
leiding, als bedoeld in art. 1 van het Reglement 
op de Waterleidingen in Drenthe, niet zorgen, 
dat vóór een schouw die waterleiding is gezui
verd van biezen, ruit en andere waterplanten 
en daarvan de' kanten afgestoken zijn", voorzien 
en strafbaar gesteld bij artt. 1, 2, 7, 11 , 13 
en 28 van het Provinciaal Re2lement op de 
Waterleidingen in de provincie Drenthe van 
1911 (Provinciaal Blad 1911, n°. 13), laatstelijk 
gewijzigd 19 Juli 1921 ( Provinciaal Blad 1926, 
n°. 17) en de drie verdachten (requirant's mede
verdachten bij verstek) te dier zake veroordeeld 
ieder tot eene geldboete van één gulden, bij 
niet betaling en niet verhaal te vervangen 
door hechtenis van één dag voor ieder. . 

Requirant die zich tijdig en behoorlijk tegen 
gemeld vonnis in cassatie voorzag, voert bij 
tijdig aan Uwen Raad ingediende schriftuur 
de volgende middelen aan : 

1°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 359 Sv., doordat in het vonnis niet 
zijn aangewezen de redengevende feiten en 
omstandigheden, waarop de beslissing steunt, 
dat het feit door den verdachte is begaan, waar
voor een enkele verwijzing naar de bewijsmid
delen als voorkomt in de zestiende overweging 
van het vonnis niet voldoende is. Immers men 
kan nu slechts gissen, ·waaruit het bewijs is 
geput van den hier enkel betwisten onderhouds
plicht; 

2°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13 en 28 van het 
Reglement op de Waterleidingen in de provincie 
Drenthe in verband met de artt. 1, 23, 47 en 
91 Sr., door den verdachte straf op te leggen, 
niet alleen voor hetgeen hij zelf als onderhouds
plichtige in zijn hoedanigheid van eigenaar 
van het kadastrale perceel, Sectie D, n°. 550, 
volgens de dagvaarding zou hebben nagela ten, 
maar t evens voor hetgeen zijne medeverdachten 
ten opzichte van den op deze rustenden onder
houdsplicht zouden hebben verzuimd; 

3°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13 en 28, inzonder
heid van art. 11 van het R eglement op de 
Waterleidingen in de provincie Drenthe in 
verband met art. 351 Sv., door den verdachte 

strafbaar t e achten, hoewel art. 11 de aange
lande eigenaren met het onderhoud belast, 
tenzij anderen daarmed,• bezwaard zijn, terwijl 
bij het vonnis, waarvan cussatie, is uitgemaakt, 
dat verdachte geen aangeland eigenaar was. 
van de Foeselsloot, niet is naar eisch der wet 
onderzocht en beslist. of de uitzondering van 
art. 11 ten deze bestaat, waarvoor immers 
niet voldoende is, dat verdachte's naam op
den legger voorkomt, daar hieruit niet meer 
blijkt, dan dat Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat de uitzondering van art. 11 op den ver
dachte toepasselijk is. 

Ten aanzien van het eerste middel zij het 
mij geoorloofd ta verwijzen naar den inhoud van 
het reeds vrij aanzienlijk getal arresten, waarin 
de Hooge Raad de redengevende feiten en 
omstandigheden op aan de wet voldoende wijze 
aangewezen acht door . eene soortgelijke over
weging, als de bedoelde zestiende van het 
onderwerpelijke vonnis, welke hier luidt : ,,dat 
de feiten en omstandigheden, die reden geven 
tot de beslissing, dat verdachten het hun te 
laste gelegde feit hebben begaan, in voege als 
boven bewezen verklaard, zijn die, vermeld in 
de vorenstaande bewijsmiddelen", terwijl Uw 
Raad mede herhaaldelijk beslist e, dat nadere 
redengeving, dan reeds in den inhoud dei
bewijsmiddelen ligt opgssloten, in zooverre 
aan den rechter, die over de feiten oordeelt, is. 
over~elaten, dat de cassatierechter slechts kan 
ingriJpen, indien de als zoodanig aan te wijzen 
feiten of omstandigheden de redengeving voor 
de beslissing, dat het feit door den verdachte 
is begaan, niet kunnen opleveren ( o. a. H. R. 
29 Nov. 1926, W. 11624, N. J. 27-43). Nu 
het middel zelfs niet stelt, dat dit laatste hier· 
het geval zoude zijn, en het vonnis daartoe 
naar het mij voorkomt, ook geene aanleiding. 
geeft, zal er van cassatie in dit opzicht m. i. 
geen sprake kunnen zijn. 

Het tweede middel komt mij feitelijk onge
grond voor. Het is mij althans niet duidelijk 
kunnen worden, waarop steunt requirant's. 
bewering, dat aan hem mede straf zoude zijn 
opgelegd voor hetgeen zijne medeverdachten 

, ten opzichte van den op dezen rustenden 
onderhoudsplicht zouden hebben verzuimd. 
Waar toch bij het vonnis is beslist, dat de drie
verdachten gezamenlijk waren onderhouds
plichtigen van het bij dagvaarding bedoelde
pand der genoemde waterleiding en het hier
bedoelde strafbare feit is gelegen in het als. 
onderhoudsplichtigen niet zorgen, dat de 
waterleiding vóór eene schouw is gezuiverd 
van biezen, ruit en andere waterplanten en 
daarvan de kanten afgestoken zijn, is requirant, 
naar het mij voorkomt, terecht als dader aan
gemerkt en gestraft in verband met zijn eigen. 
door hem erkende verzuim, waardoor het 
voort-duren van den verboden toestand van. 
het pand der sloot, waarover zijn onderhouds
plicht zich uitstrekte, mede werd veroorzaakt. 

Het derde middel berust, naar mijne meening, 
op een misverstand, betreffende de draagwijdte
van het aangehaalde art. 11 van het Reglement 
op de Waterleidingen in de provincie Drenthe, 
gelijk dit, na de daarin gebrachte wijzigingen, 
1 uidt overeenkomstig den in het Prov. Blad 
1926, n°. 17, afgekondigden tekst. De in gemeld. 
artikel vervatte bepaling, dat het onderhoud. 
der waterleidingen is ten laste van de aange--
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lande eigenaren, tenzij anderen daarmede be
zwaard zijn, kan, dunkt mij, in verband met 
art. 7 van dat reglement, waar vol~ens de 
vastgestelde legger den grondslag blijft uit
maken van ieders verplichting, niet anders 
worden opgevat, dan als een richtsnoer, waar
van bij het opmaken en vaststellen van den 
in art. 2 bedoelden leg"'er dient te worden 
gebruik gemaakt. lngevoÎge laatstgemeld arti
kel houdt de op te maken legger in : a. enz. ; 
b. de namen van de onderhoudsplichtige be
sturen of personen, den omvang der verplich
ting, het pand of de panden ten laste van elk 
hunner komende enz. In art. 5 worden dan de 
nadere formeele voorschriften gevonden, welke 
voor de vaststelling van den legger der Ged. 
Staten moeten worden inachtgenomen, terwijl 
het reeds genoemde art. 7 uitdrukkelijk in den 
aldus vastgestelden legger den grondslag van 
ieders verplichting aanwijst. Gelet op de voor
melde bepalingen van het Reglement, schijnt 
de bewering van requirant, als zoude uit het 
voorkomen van zijn naam op den overeen
komstig de wettelijke voorschriften door 
Ged. Staten vastgestelden legger niet meer 
blijken, dan dat Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat de uitzondering van art. 11 op den requirant 
toepasselijk is, mij in lijnrechten strijd met de 
gevestigde rechtspraak van Uwen Raad, dat 
aanwijzing van den onderhoudsplichtige op 
den naar de desbetreffende voomchriften vast
gestelden legger insluit oplegging van onder
houdsplicht aan den aldus aangewezene, alzoo 
oplegging van een pu bliekrechtelijken last, 
krachtens de bevoegdheid, aan de Staten der 
Provincie, krachtens artt. 130, 136 en 140 der 
Prov. Wet toegekend, en wel in het publiek 
belang, waarvan de beoordeeling aan den 
rechter is onttrokken. Uw Raad gelieve te 
vergelijken, behalve een groot aantal uit-spraken 
van oudere dagteekening in de conclusiën, 
aan na te noemen arresten voorafgaande, op
gesomd, de arresten H. R. 19 Februari 1906, 
W. 8341 en 29 November 1915, W. 9895 (N. J . 
1916, 299, Red.). Voor een nader onderzoek 
e n beslissing door den rechter als door requirant 
bedoeld, kan dus m. i. ten dezèn geen sprake 
zijn, zoodat het middel, naar mijne meening, 
niet tot cassatie zal kunnen leiden. 

Daar alle voorgedragen middelen mij onge
grond voorkomen, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

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

Schepel, ter vervanging van den Raadsheer 
Taverne; 

Gelet op de middelen van cassatie door den 
requirant voorgesteld b~j schriftuur : Zie Concl. 
Adv.-Gen.; 

0. enz.; 
0. dat in het bestreden vonnis de zestiende 

overweging inhoudt, dat de feiten en omstandig
heden, die reden geven tot de beslissing, dat 
verdachten het hun ten laste gelegde feit hebben 
begaan in voege als bewezen verklaard, zijn 
die vermeld in de "vorenstaande" bewijsmid
delen; 

0. met betrekking tot het eerste middel : 
dat het voorschrift van art. 359, 3• lid, Sv., 

betreffende de bAslissing dat het feit door den 
-verdachte is begaan (art. 350), als zelfstandigen 

eisch stelt de redengeving dier beslissing door 
feiten of omstandigheden, als zoodanig in he_~ 
vonnis aangewezen ; - dat nu, zoowel b1J 
zoogenaamd direct als bij zoogenaamd indirect 
bewijs, zich menigmaal gevallen zullen voor
doen, waarin een andere redengeving dan door 
den inhoud der bewijsmiddelen onmogelijk is 
en aan den rechter, die over de feiten oordeelt, 
moet worden overgelaten te beoordeelen of 
zoodanig geval aanwezig is, als wanneer dus 
met eene verwijzing naar de feiten en omstan
digheden, in de bewijsmiddelen vermeld, zal 
moeten worden volstaan; - dat slechts dan de 
cassatierechter zou kunnen ingrijpen wanneer 
de aldus aangewezen feiten of omstandigheden 
de redengeving voor de bedoelde healissing niet 
zonden kunnen o1leveren, hetwelk eehter ten 
deze niet het geva is en trouwens in het middel 
ook niet wordt beweerd ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. met betrekking tot het tweede middel : 
dat bij het bestreden vonnis als bewezen is 

aangenomen, dat de requirant en zijne twee 
medeverdachten gezamenlijk onderhoudsplich
tigen waren van pand 15 'ól&n de in de dagvaar
ding omschreven waterleiding ; - dat dit 
pand op 18 0ctober 1926, te 9 uur ongeveer 
in den voormiddag, tijdens een gehouden schouw 
niet was gezuiverd van biezen, ruit en andere 
waterplanten en de kanten daarvan niet afge
stoken waren ; 

dat, waar nu art. 13 van het in het middel 
genoemde Reglement op de Waterleidingen in 
de provincie Drenthe den onderhoudsplichtigen 
voorschrijft vóór elke schouw de waterleidingen 
o. a. te zuiveren van alle biezen, ruit en andere 
waterplanten en de kanten af te steken, terwijl 
op niet-nakoming van dit voorschrift bij 
art. 23 van bedoeld Reglement straf is gesteld, 
bij het bestreden vonnis a-an ieder van de geza
menlijk onderhoudsplichtigen straf is kunnen 
worden opgelegd ter zake van hetgeen hij met 
betrekking tot den ook op hem rustenden 
onderhoudsplicht heeft nagelaten ; 

dat hierbij van veroordeeling van den een 
ter zake mede van het verzuim van den ander 
geen sprake is en het middel dus is ongegrond ; 

0. met betrekking tot het derde middel : 
dat, waar bij het bestreden vonnis als vast

staande is aangenomen, dat de requirant te 
zamen met de beide andere verdachten volgens 
den voor "de Foeselsloot" vastgestelden legger 
is belast met het onderhoud van pand n°. 15 
van dien legger, het middel uitgaat van de 
opvatting, dat de rechter aan de band van 
art. 11 van het in het middel bedoelde Regle
ment had te onderzoeken of deze aanwijzing 
op den legger terecht is geschied, maar deze 
opvatting is onjuist ; · 

dat toch èlijkens de bepalihgen van bedoeld 
Reglement de vast te stellen leggers moeten 
bevatten o. a. de namen van de onderhouds
plichtige personen, den omvang van hunne 
verplichting en het pand of de randen ten laste 
van elk hunner komende, terwiJl volgens art. 7 
de vastgestelde legger den grondslag van ieders 
verplichting blijft uitmaken ; • 

dat dus de Provinciale Wetgever gebruik 
heeft gemaakt van de hem volgens de artt. 130, 
136 en 140 der Prov. Wet toekomende bevoegd
heid om bij reglement onderhoudsplicht &an 
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de daartoe bij legger aan te wijzen personen 
op te leggen, alzoo een publiekrechtelijken last 
in het publiek belang op te leggen, en de rechter 
deze aanwijzing heeft t e eerbiedigen en niet mag 
nagaan of het met de vaststelling van den 
legger belaste administratief gezag het voor de 
aanwijzing in art. 11 gegeven richtsnoer heeft 
inachtgenomen ; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

19 October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Onder "rechterlijke machtiging", bedoeld 

in art. 39, moet geacht worden mede t e 
zijn begrepen een rechterlijk bevel als in 
art. 18 der wet van 27 April 1884, S. 96, 
genoemd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige A. P . A. 
Strooper; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Augustus 1927, n°. 677 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
14 October 1927, n°. 1872 Afd. Armwezen; 

0. dat A. P. A. Strooper, t e H elder, op last 
van den President van de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, d.d. 2 October 1925, verlengd 
door de Arr. -R echtbank te 's-Hertogenbosch, 
d.d. 22 October 1925, in het R ijkskrankzinnigen
gesticht t e Eindhoven werd opgenomen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van H elder 
niet bereid zijn bevonden de kosten van ver
pleging van dezen patiënt voor rekening van 
hunne gemeente t e nemen, aangezien h. i. in 
een geval als het onderhavige waar het betreft 
een persoon, die niet krachtens machtiging 
van den rechter, maar op last van den r echter 
oordeelende in strafzaken, in een krankzinnigen
gesticht werd opgenomen, geene gemeente uit 
hoofde van art. 39 der Armenwet , voor de 
bet aling der verpleegkosten kan worden aan
gewezen; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van oordeel, dat eene rechterlijke 
machtiging en een rechterlijk bevel in deze 
gelijk t e stellen zij n, aan Ged. Staten van 
Noordholland heeft verzocht deze zijne ziens
wijze t er kennis van het gemeentebestuur t e 
brengen; 

dat Ged. Staten aan dit verzoek gevolg 
hebben gegeven, doch het gemeentebestuur 
van H elder gemeend heeft het door hem inge
nomen standpunt niet t e moeten wijzigen ; 

0. da t A. P . A. Strooper toen op 2 October 
1925 zijne plaatsing in een krankzinnigenge
sticht werd gelast, woonplaats had te H elder ; 

dat mitRdien de kosten van verpleging van 
den patiënt uit de kas dezer gemeente moeten 
worden voldaan : 

dat art. 39 der Armenwet weliswaar spreekt 
van de gemeenten, waar de verpleegden woon
plaats hadden ten tijde dat de rechterlijke 
machtiging om hen in een gesticht t e plaatslln 
werd aangevraagd, doch dat , naar de bedoeling 
van den wetgt>ver , hier onder rechterlijke 
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machtiging geacht moet worden te zijn be
grepen een rechterlijk bevel, als in art. 18 der 
wet van 27 April 1884, S. 96, genoemd : 

dat toch de uitdrukking " ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging om hen in een gesticht 
te plaatsen, werd aangevraagd" in art. 39 der 
Armenwet is opgenomen om t e voorzien in 
het gemis van eene tijdsbepaling, waardoor 
vroeger de jurisprudentie veelal onvast was, 
doch geenszins om een onderscheid t e maken 
naar gelang de opneming geschiedt krachtens 
het 1 e of het 2• lid van art . 18 der wet van 27 
April 1 84, S. 96 ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Helder aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
A . . P . A. Strooper voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet . 

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

20 October 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten vernietigd 

een raP.dsbesluit tot t oelating van iemand 
a lP raa<lslid op grond dat in een kiesdistrict 
een kiezer zonder t oestemming van den 
voorzitter van het stembureau zich bij de 
invulling van zijn stembiljet heeft doen 
bijstaan en deze stem, indien z i_j op een 
bepaalde lijst is uitgebracht-, van invloed 
is j?eweest op den uitslag rler vPrkiezing. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Rhenen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 4 Juli 
1927, 3• afd. n°. 2020/1421, waarbij is ver
nietigd het besluit van den Raad van Rhenen 
van 14 Juni 1927, voor zooveel betieft de 
toelat ing van A. van de Nadort tot lid van 
dien Raad; 

Den R aad van Fltate; Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehooid, advies van 
21 September 1927, n°. 773; 

Op de vo01·dracht van Onzen Mirjster van 
Binnenlandsohe Zaken en Landbouw van 15 
October 1!)27, n°. 7840, Afd. B. B. ; 

0. dat Ged. Sta ten van Utieoht bij besluit 
van 4 Juli 1927 het besluit van den R aad der 
gemeente Rhenen van 14 Juni Hl27, voor 
zooveel betreft de toelating van A. van de 
Na.dort tot lid van dien Raad hebben vernietigd, 
uit overweging, dat uit de aan hun college 
overgelegde stukken blijkt, dat in ~temdistriot 
III door een kiezer aan een anderen kiezer 
bijst an<l is verleend ; dat niet behoeft t e wor<len 
getreden in de beoordet>ling van de al of niet 
lichamelijke hulpbehoevendheid van laatst
bedoelden kiezer ; dat immers deze kiezer geen 
vergunning heeft gevraagd of verkregen van 
den Voorzitter van het stembureau om zir.h 
t e doen bijstaan, zoodat deze kiezer in Rtrijd 
met art. 78 der Kieswet heeft gestemd ; dat de 
mogelijkheid moet worden aangenomen, dat 
deze kiezer op lijst 2 hBt'ft gestemd, welke lijst 
dt> eenige i~, waarop het al of niet uitgebracht 
zijn van één stem voor den uitslag der ver
kiezing invloed heeft; dat immers - de geldig
heid van deze stem aangenomen - behalve de 
door het quotiënt aangewezen 10 zetels nog 
moeten worden toegekend 3 zetels, welke in-

40 
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g evolge art. 100, 2• lid, len en 2en volzin, 
der Kieswet toekomen aan de lijsten l, 2 en 5 ; 
dat - vorenbedcelde stem wegens ha.re ongel 
digheid buiten rekening gelaten - behalv" de 
door het quotiê'nt aangewezen 10 zetels, achter
eenvolg<"ns zcu zijn toegekend aan lijst 1 één 
zetd, lijst 5 één zetel, lijst 3 één zetel en niet 
aan lijst 2 één zetel; dat de stem, welke in 
stemdistrict III op niet wettige wijze is uit 
gebracht, op den t.itsla.g der ve,kiezing invloed 
kan hebben uitgeoefend ; dat daarom de stem
ming in dat cfütrict niet geldig is; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
Raad der gemeente Rhenen bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat inderdaad de 
oude vrouw van LiendPn zonder toestemming 
van den Voorzitter van het stembureau zich 
dcor hare dochter bij de invulling van het 
stembiljet heeJt doen bijstaan; dat ech ter de 
oude vrouw lichamelijk hulpbehoevend was en 
mitsdien in de omstandigheden verkeerde, welke 
haar het recht geven op bijstand, welk recht 
w. i. w. de toestemm ing van den Voorzitter 
van het stembureau behoeft, om te wordi,n 
geldend gemaakt, doch onafhankelijk van die 
toestf'mming bestaat, zooda.t wanneu achteraf 
kan worden geconstat3erd, dat dit recht inder
daad bij het uitbrengen van de stem heeft 
beetaa11, krachtens dat recht de stem in af
wiJking van den gewonen regel in tegenwoordig
heid en met behulp van een anderen kiezer 
uitgebracht mag worden en het niet vragen of 
verkrijgen van de toestemming van den Voor
zitter op de bepaling ,an de keuze van dezen 
of genen candidaat door don betrokken kiezer 
mitsdien van geen invloed kan zijn geweest; 

0. dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat in district III een kiezer 
zonder toestemming van den voorzitter van 
het etembureau zich bij de invulling van z;jn 
stembiljet heeft doen bijstaan, zoodat deze 
stem in strijd met art. 78 der Kieswet is uit
gebracht en derhalve ongeldig is; 

dat blijkens de overwegingen van het be
streden besluit deze stem, indien zij op lijst 2 
is uitgebracht, van invloed is geweest op den 
ujts)a.g der verkiezing ; 

dat wel is waar door het gemeentebestuur 
van Rhenen bij een nader schrijven aan de 
Afdeeling van den Raad van Stat,e voor de 
Geschi llen van Bestuur is overgelegd eene 
verklaring van den kiezer, die den bijstand 
heeit verleend, dat niet op lijst 2 is ~estemd, 
doch dat met deze verklaring, welke Juistheid 
niet kan worden onderzocht, geen rekening kan 
worqen gehouden ; 

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

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

20 October 1927. BESCHIKKING van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw tot vaststelling van een Ietterteeken, 
dat door zee- of kustvisscher<ivaartuigen 
moet worden gevoerd. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk 

' gewijzigd bij de wet van 23 September 1921 
(Staatsblad no. 1100) en op art. 8 van het 
Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 (Staats
blad no. 144), betreffende de registers voor de 
zee- en kustvisschersvaartuigen en het voeren 
van letterteekens en nummers door de kust
visschersva.a.rtuigen, ge,vijzigd bij Koninklijk 
besluit van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, tehuisbehoorende te Bierum, moet 
worden gevoerd het letterteeken B.l\1. 

(Sc.) 

21 October 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 September 
1923 (Staatsblad n°. 431) ter uitvoering van 
de artikelen 56 tot en met 59 der Lager
Onderwijswet 1920, zooals die is gewiJzigd 
bij de wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 38), aangevuld bij de wet van 23 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 287). S. 338. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juli 1927, n°. 12271 3, Afdeeliug Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat in verband met de uit
breiding van de betalingsregeling tusschen het 
Rijk en de gemeenten door middel van de Bank 
van Nederlandsche Gemeenten wijziging noodig 
is van de bij Ons besluit van 4 September 1923 
(Stuatsblad n°. 431) gegeven voorschriften be
treffende de terugbetaling aan 's Rijks kas 
van door Gemeenten te veel genoten voorschot 
op de Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 56 
der Lager-onderwijswet 1920 ; · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 October 1927, n°. 21; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 October 1927, n°. 
17;.'49, Afrleeling Lager Onderw1is Financieel ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen: 

.llJenig artik-.l. 
In artikel 6. tweede lid. van Ons besluit van 

4 September 1923 (Staaf.sblad n°. 431) wordt 
in de pla.ats van . ,,hetzij op het voor~chot 
voor een volgend jaar iugehouden" gelezen : 
,,hetzij van de gemeente teruggevorderd." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoe.;ng 
van dit besluit. hetwelk in brt Stnatshlad zal 
worden gel'laatst en waarvan afsch rift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2lsten Orto,l,er 1927. 
WlLHEUllNA. 

De Mini8ler ran On,lerwijB, 
Kunsten en Wetenschappen, 

WA~ZlliK. 
(Uitge.:;. 31 Oct. 1927.) 

24 October 1927. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door A. Wijnands te Maasdijk tegen 
de beschikkingen van Gedeputeerde Staten 
van Zuidlwlland van 22 Februari 1927, 
G.S. nos. 8/6 en 7. S. 339. 



627 24 0 CT OBER (S.339) 1927 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

A. Wijnands te Maasdijk, gemeente Naaldwijk, 
tegen de beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van Zu.idh.olland van 22 Februari 1927, 
G.S. nos. 8/6 en 7, houdende vergunning tot 
het in werking brengen van een atitobusdienAt 
door de Westlandsche Stoomtramwpa.Maat
schappij te Log,•duinen en wPigering v7in ver
gunning tot het in werking houden van ePn 
autobusrlienst door A. Wijnand8 te Maasdij.lc, 
van Maas~l•1,is via Naal.4wijk en 's-Gravenzande 
naar Ho,k van Holland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen van 
7 Juni en van 9 Au2;ustus 1927, nos. 436 en 
4-36/126): 

Op de voorrlracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 October 1927, n° . 431, 
afdeeling Vervoe: en Mijnwezen; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij 
genoemd besluit van 22 Februari 1927 G.S. 
n°. 8/6 aan de Westlandsche Stoomtramweg
lfaatschappij te Loosduinen vergunning heb
ben verleend tc,t het in werking brengen van 
een autobusdienst van Ma,,r,s&luis via Naalilwijk 
en 's -Gravezande naar Hoek van Holland en bij 
besluit van denzelfden dag n°. S/7 aan A. 
Wijnands te Maasdijk vergunning geweigerd 
t-ot het in werking houden van een ~.utobus
dienst van Maassluis via Na,ildwijk en 's-Gra
venmnde naar Hoek van Hollrind, bij laatst
genoemd besluit ovrrwegende dat bij inwil
liging van het verzoek van A. Wijnands het 
bestaan van de Westlandsche Stoomtramweg
lfaatschappij, die ook met het oog op het 
goederenvervoer en massavervoer niet kan 
worden g-emist, ernstig zou worden bedreig-tl, 
en in den aangevraagd,m di<,nst voldoende 
wordt voorzien door tram en autobussen der 
Westlandsche Rtoomtramweg-Maatscbapp\j, aan 
welke Maatschappij bjj hun besluit van den
zelfden dag G.S. n°. 8/6 voor deze lijn eene 
autobusvergunning is vPrleend ; 

dat van deze besluiten A. W jjn!tnde te .Maas
dijk bij Ons in be-roep is gi>komen. a!tnvoerende 
da.t. zijn a.utobusrlienst de bewoners van den 
.Maasd{ik uit hun feitelijk isolement heeft ver
lost ; dat hij met behulp van een door Maits
dijkbewoners hem verstrekt kapitital van 
t 40,000 met uitstekende autobussen zijn dienst 
ondnhoudt; dat het z. i. onbillijk is aan de 
Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappii, die 
de bewoners aan den Maasdiik aan hun lot 
heeft overgelaten en van zijn autobusdienst 
pract isch weinig concurrPntie had, wel eene 
vergunnin!! te geven en hem, appe!lan\ niet; 

Overwegenrl.e, dat Gedeputeerde Staten 
terecht in het belang eener behoorlijke en duur
zame voorziening in de verkeersbehoeften van 
de betrokken streek voor de uitoefening van 
een autobusdienst van Maassfo.is over Naald
wijk en 's-Gravenz-inde naar Ho,k van Hollnnd 
bij voorkeur en bij uitsluiting vergunning heb
b"n verleend aan de Westlandsche Stoom
tramweg-Maatsehappij, die sedert jaren met 
de bediening van hi,t openbaar verkeer in het 
Westland is belast, ; 

dat beide beschikkingen, te zamen en in 
onderling verband beschouwd, ll"enomen zijn 
op juiste, aan de wet onfü•ende gronden en 
deze mitsdien tot de Or,ze makende ; 

Gelet op de Wot Openbare Vervoermiddelen;· 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met handhaving van de bestreden beschik
kingen van CPdeputeerde Staten van Znirl
holland, de ingestelde beroepen ongegrond ~e 
verklaren. 

Onze Minist,tr van Waterstaat is belast met 
de uitv&ering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Ministm· in het 8taatshlad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Gc~chillen van Bestuur. 

Het Loo, den 24sten October ]927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. n. VEOTE. 
( Uitgeg. 10 Nov. 1927.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 431. 
- 's-Gravenhage, 19 OctobE>r 1927 

MDEEIINO: 
VERVOER- EN MIJNWEZEN. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Af:leeling voor de Ge

schillen van Best-uur, hePft mij toegewnden 
het door de Afdrnling aan Uwe Majesteit, ge
richte nader advies van 9/16 Aull"ustus 1927, 
n°. 436/121\, betreffende clt' beroepen, ing~stt,Id 
door A. Wijnands te Maa8dijk (g{lmePnte Naald
w'iik) tegen de beschikkingen van Gedeputeerde 
S~aten van Zuidholland vitn 22 Febrnari 1927, 
G.S. nos. 8/6 en 7, in zake vergunning tot hPt 
in werking brengen van een autobusdiPnst door 
de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 
te Loosduinen en weigP.ring vitn vergunning 
tot het in werking houden van een autobus
dienst door A. Wijnancls te Maasdijk, van 
Jfaassluis via NaaUwijk en 's-Gravenzande 
naar Hoek van Holland. 

De Afdeeling handhaaft haar gevoelen, dat 
met vernietiging van de bestrf'\rfon bf'\schikking 
valt Gedeputeerde Staten van Zu,"dhollnnd van 
22 Februitri 19~7, G.S. n°. S/7, aitn A. Wijnands 
te Maa8d{ik alsnog vergunning behoort te 
worden verleend voor het uitoefenen van een 
autobusdienst tusschen Mans8lui8 tln Hu,k van 
Holland over NMldwijk - -'s-GravenzrindP met 
twee autobusstln, en dat de door Ged"lputeP.rde 
Staten van Zuid-Holhmd bij beschikking van 
denzelfden datum, G.S. n°. 8/6 aan de West
landsrhe Stoomtramweg-MaatschapPii verleen
de vergunning voor het rijdP.n met vier auto
bussen op genoemd traject dient te w0rrl.en 
beperk.t in dier voege, dat slechts niet twee 
autobussen mag worden gereden. 

Dit standpunt brarbt dP Afdeeling tot uiting 
in het b;i haar oorspronkelijk advies van 7 Juni 
Hl27, n°. 436, voorgedrage::i ontwerp-besluit, 
luidende als volgt : 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de heroepen, ingesteld door 

A. Wijnands te Maasdijk, gemePnte Nanldwijk 
tegen de beschikkingen van GedeputPerde 
Staten van Zuidholland van 22 Februari 1927, 
G.S. nos. 8/fi en 7, in zake vergunning tot het 
in werking b~enl!'en van een autobusdienst doo_17 
de Westlandsche Stoomtramweg-Maatsehapp1J 
t e Loosdu.in,n en wrigering van vergunning tot 
het in werking houden van een autobusdienst 

40* 
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door A. Wijnands te Maa8dijk van MaassluiB via 
Naaldwijk en 's-Gravenzande naar Hoek van 
Holland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juni 1927, n°. 4!l6; 

Op de voordracht van Onzen Ministar van 
Wa.terstaat van • 

Overwegende dat Gedeliuteerde Staten bij 
genoemd besluit van 22 Fehruari 1927 G.S. 
n°. 8/6 aan de Westlandsche Stoomtramweg
Maatschappij te Loosduinen vergunning heb
ben verleend tot het in werking brengen van 
een autobusrlienst van Ma.a.-sluis via Naaldwijk 
en 's-Ora,venzande naar Hoek van Holland en 
bij besluit van denzelfden dag n°. 8/7 aan 
A. Wijnands te Maasdijk vergunning geweigerd 
tot het in werking houden van een autobus
dienst van Maassluis via Naaldwiik en 's-Gra
venzande naar Hoek !!an Hollanà, bij laatst
genoemd beslu it, overwegende dat bij inwilliging 
van bet verzoek van A. Wijnands het 1'estaan 
van de Westlandsche Stoomtramweg-Maat
schappij, die ook met hPt oog op het go&foren
vervocr en massavervoer niet kan worden 
gemist, ernstig zou worden bedreigd, en in den 
aangevraagden dienst voldoende wordt voor
zien door tram en autobussen der Westb,ndsche 
Stoomtramweg-Maatschappij, a9,n welke Mar.t
schappij bij hun besluit van denzelfden dag 
G.S. n°. 8/fi voor deze lijn eene autobusvergun
ning is verleend ; 

dat van dezé besluiten A. w;jnands te Maas
dijk bii Ons in beroei:, is gekomen, aanvoerende 
dat z(jn autobusdien~t de bewoners van den 
Maasdfik uit hun feit elijk isolement heeft ver 
lost ; dat hij met behulp van een door Maas
dijkbewoners hem ·erstrekt kapitaal van 
f 40,000 met uitstek-nde autobussen ziin dienst 
onderhoudt; dat h ti; z.i. onbillijk is aan d& 
Westlandsche Stoomt1amweg-Maatsrhappij, die 
de bewoners aan den Maasdijk aan hun lot 
heeft overgi,laten en van zijn autobu~dienst 
practisrh weinig conc.11rrentie had, wel eene 
vergunning te geven en hem, f\ppellant, niet; 

Overwegende ten irnnziPn van het bezwaar 
van den appellant tegen de besli~sing van 
Gedeputeerde i:itaten, waarbij hem vergnnnmg 
is geweigerd, dat op grond Vf\n de stukken 
moet worden aangenomen, dat voor een twei,tal 
autobusdiensten van Maassluis viii N rial.dwijk 
en ,,._(J-,ai,e ,izand-e naar Hoek ,,an Holl,and reden 
van bestaan is ; 

dat voor eene vergunning allereerst ·de be
staande diensten in aanmerking komen ; 

dat vrees voor concurrentie ten nadeele van 
de W estlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 
zonder meer geen voldoende reden is, om af\n 
bestaande diensten vergunning te weigeren ; 

dat op grond van de overgelegde ambts
rapporten moet worden aangenomen, dat er 
geen termen aanwezig zijn om de vergunning 
aan A. Wijnands te weigeren ; 

0. ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant tegen het verleenen van eene ver
gunning aan de Westlandsche Stoomtramweg
Maatschappij, dat het in het beroepschrift 
aangevoerd,:, geen grond voor weigering der 
vergunning oplevert, nu blijkens de ambts
rapporten voor twee autobusdiensten voldoende 
behoefte best-aat, al dient de eerste voorwaarde, 
waarbij 4 wagens worden voorgeschreven, te 

worden gewijzigd in verband met de bij dit 
bPsluit aan A. Wijnands ta verleenen vergun
ning; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm;ddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

I. met vernietiging van de be~chikking van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
22 Februari 1927, G.S. n°. 8/7 aan A. Wijnands 
te MaaBdijk vergunning te vedeenen tot het 
in werking houden van een autobusdienst van 
Maassluis.over den Maasdijk langs den Leeweg, 
Naaldwijk, 's-Gravenzandschen we[( naar 's-Gra
venzandè en van daar langs den· Nieuwland
schen weg naar Ho,k van Holland onder de 
volgende voorwaarden : 

1. Behoudens w:ijziging onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten zal voor het aantal 
autobussen. merk, motor, chassis, model der 
carosserie, het aantal plaatsen voor reizigers 
in elk dier bussen en de grootste afmetingen 
het volgende gelden : .. 

Er wordt gereden met 2 wagens, hetzIJ van 
het merJ, : ,,Internationaf\l", aantal reizigers 
19, lang 6,50 M., breed 2,26 M., hetzij van het 
merk: ,,Daag Horch", aantal reizigers 27, lang 
6,75 M., breed 2 M.; 

2. De dienstregeling is aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
onderworpen ; 

3. De ondernemer moet t egen vervoerschade, 
bedoeld in artikel 9, lid 1 der bovenvermelde 
wet, verzekerd zijn ; 

4. De tarieven zijn aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Stat-en van Zuidholl,and onder
worpen. De thans geldende tarieven zullen van 
kracht blijven tot twee maanden na de dag
teekening van dit besluit ; 

5. De ondernemer moet ter beoordeeling van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland vol
doende reserve-autobussen in voorraad hebben, 
zoodat het vervoer geregeld kan plaats hebben; 

II. met handhaving voor het overige van de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zuidh-0/land van 22 F ebruari 1927 G.S. n°. 8/6 
in den tweeden volzin van de eerste aan de 
ver~unning verbonden voorwaarden de woor
den: ,,Er wordt gereden met 4 wagens n.l." 
te vervangen door de woorden : ,,Er wordt 
gereden met, 2 wagens, naar keuze uit, enz." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrif , 
zal worden gezond .n a-an den Raad van State, 
A deeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Wat"rstaat. 

Mij met dit ontwerp-besluit niet kunnende 
vereenigen, maakte ik krachtens Uwer Maje
steits machtiging de bedoelde beroepen op
nieuw ter overweging bij de Afdeeling aan
hangig. Daarbij uitte ik de onderstelling, dat 
ook de Afdeeling uit een oogpunt van ver
keerseconomie voor dit betrekkelijk korte en 
tot het verkeersgebied der W. S. M. behoorend 
traject de voorkeur gaf aan één door genoemde 
Maatschappij uit te oefenen autobusdienst, 
doch uit billijkheidsoverwegingen jegens den 
appellant tot haar voorstel was gekomen en 
opperde ik de vraag, of aan de bezwaren, welke 
bij de Afdeeling blijkbaar tegen de door Gede
puteerde Staten genomen beslissing bestonden, 
niet zou kunnen worden tegemoetgekomen op 
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andere wijze dan de voorgestelde, welke, als 
leidende tot versnippering en onnoodige con
currentie, m. i. weinig met de bedoeling der 
wet zou strooken. Gedacht werd aan eene 
vergunning alleen voor Wijnands op kort.en 
termijn, al moet ik toegeven, dat betwijfeld 
zou kunnen worden, of hiermede de bedoeling 
der wet het best zou worden benaderd. 

In haar nader advies deelt de Afdeeling 
echter mede, dat de door mij uit haar ontwerp
besluit afgeleide onderstelling onjuist is en 
handhaaft zij haar aanvankelijk advies, daarbij 
uitgaande van twee overwegingen van alge
meenen aard : 

1 °. erkenning van de aanspraken van be
staande autobusdiensten ; 

2°. wenschelijkheid om, waar mogelijk, het 
belang van het publiek bij een goede verkeers
voorziening op eenig traject door concurrentie 
van verschillende ondernemingen te bevor
deren. 

Het komt mij voor, dat deze aan het door 
de AfdeeHng voorgedragen besluit blijkbaar 
ten grondslag gelegde begins_elen in de wet geen 
genoegzamen steun vinden. 

Integendeel is de strekking van de wijzigings
wet van 30 Juli 1926 (8taatsblad n°. 250) deze, 
dat met betrekking tot het in werking brengen 
of houden van autobusdiensten in het belang 
der verkeerseconomie een vergunningstelsel is 
ingelascht, en dat voorkeur aan bestaande 
vervoerondernemingen derhalve op overwe
gingen van verkeerseconomie behoort te worden 
gegrond. De omstandightlid, dat een autobus
dienst ten tijde van het in werking treden van 
de wetswijziging reeds werd uitgeoefend, kan 
m.i. geen andere aanspraken op eene ver
gunning geven dan die, welke met eene ratio
neele verkeersvoorziening kunnen worden over
eengebracht. De wijzigingswet toch verbindt 
aan die omstandigheid geen ander •~cchtsgevolg 
dan dit, dat gedurende den in artikel IX (2 en 
3) bedoelden termijn zonder vergunning mocht 
worden gereden, waaruit volgt, dat ·zulk een 
dienst daarna vergunning behoeft op gelijken 
voet met iede1· ander. 

Wat aangaat h,·t tweede doOI" de Afdeeling 
gehuldigde beginsel moge ik opmerken, dat 
ook deze opvatting kwalijk past bij het t hans 
in de Wet Openbare Vervoermiddelen aange
nomen vergunningstelsel, hetwelk immers juist 
beoogt te voorkomim, dat door onjuiste of te 
ruime voorziening met vervoermiddelen de 
duurzame verkeersbehoeften zouden worden 
geschaad, en uitsluiting var, mededinging mo
gelijk te maken, voor zooveel ondernemingen 
zich aanmelden op ruimeren voet dan voor 
het te bedienen verkeer voldoende moet wor
den geacht. 

De belangen van het publiek bij goede be
diening vinden dan behalve in de keuring en 
andere krachtens de wet getroffen veiligheids
maatregelen verzorging in de voorwaarden, die 
het openbaar gezag aan de vergunning ver
bindt, en in de mogelijkheid van intrekking. 

Hierop lettende, meen it., dat Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland in overeenstemming 
met de strekking der wet hebben gehandeld 
door slechts aan de Westlandsche Stoomtram
WE:_~-Maatschappij vergunning te verleenen, en 
zulks 11',ci voorb~gang van den bestaanden 
autobusdienst, nu de veel langer be~taande 

tramwegonderneming met hare tl'ams en 
autcbussen voldoende en alles samengenomen 
beter dan eenige andere onderm,ming kan voor
zien in de verkeersbehoeften van de betrokken 
streek. 

Op de gronden, vermeld in het bijgevoegde 
ontwerp-besluit, zouden mitsdien, met hand
having van de bestreden beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten van Zuidbolland, de inge
stelde beroepen ongegrond dienPn te worden 
verklaard. Ik moge Uwer Majesteit zen eer
biedig in overweging geven om tot bekrach
tiging van dat ontwerp-besluit over te gaan. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het mede hiernevensgaande, aan den 
Raad van State gerichte schrijven, van appel
lant aan den Vice-President van dien Raad 
te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 

25 October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De vraag of de verloskundige armen

praktijk in de gemeente aan een geneesheer 
dan wel aan eene vroedvrouw moet worden 
opgedragen, betreft de huishouding der 
gemeente en staat dus ter beoordeeling 
van den gemeenteraad. Ged. Staten hebben 
dus, nu uit een oogpunt van financieel 
beleid tegen de in verband met het des
betreffend raadsbesluit noodige begroo
tingswijziging geen bezwaar bestaat, ten 
onrechte aan die begrootingswijziging hun 
goedkeuring onthouden. 

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

den Raad der gemeente A.veceest tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
19 April 1927, 2• Afd. no. 3515/2349, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
4 April 1927, no. 415, tot wijziging van de ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1927, n°. 664; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 20 
October 1927, n°. 2030, Afd. Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij het 
bovengenoemd besluit goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den Raad van 
Avereest van 4 April 1927, n°. 415, tot wijziging 
van de begrooting van .inkomsten en uitgaven 
van die gemeente voor het dienstjaar 1927, 
uit overweging dat dit raadsbesluit strekt om 
den post "Belooning van doctoren, heelmees
ters, vroedmeesters, vroedvrouwen enz.'' te 
verlagen en op den post" Onvoorziene uitgaven'' 
bij te schrijven een bedrag van f 1 ; dat deze 
wijziging blijkens de toelichting ten doel heeft, 
om, nu bij K. B. van 15 September 1926, n°. 6, 
de Inspecteur van de Volksgezondheid in zijne 
bezwaren, ingebracht tegen de Instructie van 
den te benoemen gemeente-geneesheer belast 
met de verloskundige armenpraktijk, welke is 
vastgesteld bij raadsbesluit van 4 F ebruari 1926, 
niet-ontvankelijk is verklaard, de benoeming 
van een gemeente-geneesheer, belast met de 
verloskundige armenpraktijk, mogelijk te ma
ken ; dat bij hunne beslissing van 16 Maart 
1926, 2° Afd. n°. 1878/1442 de goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 4 Februari 
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1926, n°. 143, waarbij, ter uitvoering van het 
in diezelfde raadsvergadering genomen besluit 
tot benoeming van een gemeente-geneesheer, 
belast met de verloskundige armenpraktijk, 
het op de begrooting 1926 voorkomende volg
nummer 228 werd verlaagd met een bedrag 
van f 125, zulks uit overweging, dat de be
noeming van een gemeente-geneesheer, belast 
met de verloskundige armenpraktijk, in plaats 
van een vroedvrouw, voor de gemeente Avereest 
niet in het belang van de volksgezondheid is 
te achten ; dat nu wel bij K. B. van 15 Sep
tember 1926, n°. 6 met vernietiging van hunne 
beslissing van l l Mei 1926, 2° afd. n°. 3773/2484 
de Inspecteur van de Volksgezondheid in zijne 
bij hun college ingebrachte bezwaren niet
ontvankelijk is verklaard en mitsdien de bij 
raadsbesluit van 4 Februari 1926 vastgestelde 
instructie van den te benoemen gemeente
geneesheer van kracht is geworden, doch dat 
bij het genoemde K. B. niet is beslist over de 
vraag, of de benoeming van een gemeente
geneesheer, belast met de verloskundige armen
praktijk, in plaats van eene vroedvrouw voor 
de gemeente Avereest al of niet in het belang 
van de volksgezondheid is te achten ; dat hun 
college zijne zienswijze neergelegd in zijn boven
genoemd besluit van 16 Maart 1926, 2° Afd. 
n°. 1878/1442, meent te moeten handhaven en 
er derhalve geen reden bestaat te bewilligen 
in eene uitgave van een te benoemen gemeente
geneesheer, belast met de verloskundige armen
praktijk; 

. dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat eene 
wijziging van de gemeentebegrooting noodig 
werd geacht, aangezien de begrooting den post 
,,Belooning van doctoren, heelmeesters, vroed
meesters en vroedvrouwen, enz." blijkens de 
memorie van toelichting heeft bestemd voor het 
salaris van de ~emeente-vroedvrouw; dat hij 
van oordeel bliJft, dat in zijne gemeente in 
arbeidersgezinnen bij verlossingen de hulp van 
een dokter meer op prijs wordt gesteld dan die 
van eene vroedvrouw, terwijl men in buiten
gewone gevallen toch de hulp van een dokter 
noodig heeft ; 

0 . dat Ged. Staten aan de wijziging van de 
gemeentebegrooting goedkeuring hebben ont
houden, aangezien zij met het gemeentebestuur 
van meening verschillen omtrent de vraag of 
de .verloskundige armenpraktijk in de gemeente 
aan een geneesheer dan wel aan eene vro tl
vrouw moet worden opgedragen: 

dat echter deze v,aag betreft de huishouding 
der gemeente en dus ter beoordeeling van den 
gemeenteraad staat ; 

da t uit een oogpunt van financieel beleid 
tegen de wijziging van de begrooting geen 
bezwaar bestaat ; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte hunne 
goedkeuring aan deze wijziging hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 19 April 1927, 2° Afd. 
n°. 3515/2349 het besluit van den Raad van 
Avereest van 4 April 1927, n°. 415, tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1927 goed te keuren. 

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

1 26 October 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemee~ter en Wet
houders van Monster van 14 Maart 1927, 
waarbij aan N . Lalleman, weduwe C. Broek
mau, een vergunning is verleend voor <:Ien 
verkoop van sterken drank in het klem . 
s. 340. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van 29 Augustus 
1927, no. 1000 G, Afdeeling Volksgezoa1heid, 
en van Omen Minister van Binnealandsche 
Zaken en Landbouw van 14 September 1927, 
no. 6870, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegend.e, dat Burgemeester en Wet
houders van Monster bij besluit van 14 Maart 
1927 aan Neeltje Lalleman, weduwe van Cor
nelis Broekman, vergunning hebben verleend 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein; 

Overwegende, dat behoudens het bepaalde 
in de artikelen 5 en 55 der Drankwet, ingevolge 
het bepaalde in artikel 8, !id l, 1°. dier wet 
een vergunning o.m. moet word ~n geweigerd, 
wanneer het aantal vergunningen, uitgezon
derd die voor den verkoop in logementen alleen 
aan logeergasten. het door Ons krachtens het 
bepaalde in artikel 4, tweede lid, 1°. der Drank
wet, verlaagde maximum heett bereikt ; 

Ovarwegende, dat Wij bij Ons. besluit van 
9 December 1920, n°. ó7, het maximum aantal 
vergunningen voor de gemeente M .mster vast
ge~teld hebben op 7 ; 

dat op het tijdstip der verleening van boven
bedoelde vergunning 14 vergunningen in de 
gemeente Mon11ter waren verleend; 

dat de artikelen 5 en 55 der Drankwet met 
betrekking tot bovengenoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders van MoMter niet 
van toepassing waren ; 

dat derhalve voornoemd besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Monster is in 
strijd met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op de artikelen 
153 en 154 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 October 1927, n° . 29); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en NJ,erhei:i en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 
October 1927, n°. 1343 G, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedo-evoaden en verstaan : 
voornoemd be~u.it van Burgemeester en 

W ethouders van Monster 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. 

's-Grav!)nhage, den 26sten October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
.J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister 11an Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 10 Nov . . 1927.) 
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26 October 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De R aad mag z\jne, ingevolge art. 72, 

gevraagde medeWfirking tot stichting van 
eene bijzondere school niet weigeren op 
grond, dat in de gemeente reeds thans 
voldoende gele,genheid zoude worden ge
boden voor het genieten van bijzonder 
onderwijs va n de richting als in de te 
stichten school zou heerschen. 

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

het gemeentebestuur van Roermond tegen het 
besluit van Ged . St aten van Limburg van 3 Juni 
1927, 2• Afd . La . 5385/6 G, waarbij met ver 
nietiging van het besluit van den R aad va n 
R oermond van 14 Maart 1927, n°. 1068, is 
bepaald, dat de door het Roomsch-K atholiek 
K erkbestuur van de Succursale K erk van het 
H. Hart in het Roermondsche Veld overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor de stichting van 
eene bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs in het R oermondsche Veld, aldaar , 
alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad va n Stat e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 October 1927, n°. 811 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 October 1927, n°. 12838, Afd. L . 0 . F.; 

0. dat de R aad der gemeente Roermond in 
zijne vergadering va n 14 Maart 1927 afwij zend 
heeft beschikt op het verzoek van boven
genoemd schoolbestuur , om op gr ond van 
art. 72 der Lager-Onderwij swet 1920 de be
noodigde gelden te ontvangen voor de stichting 
van eene nieuwe school voor gewoon lager 
onderwijs in het Roermondsche Veld, uit 
overweging, dat in de gemeente R oermond 
meer dan voldoende gelegenheid geboden wordt 
voor het volgen van R oomsch-Katholiek bij
zonder gewoon lager onderwij s ; dat de afst an
den van het Roermondsche Veld naar ver
schillende dier scholen niet van dien aard zijn, 
dat deze onoverkomelijke bezwaren zouden 
vormen ; dat de scholen, waar op de kinderen 
uit het Roermondsche Veld het meest zijn aan
gewezen, meer da n voldoende ruimte bieden ; 
dat de spoorovergang naar de scholen aan de 
Kapel in 't Zand slechts zeer weirug is gesloten ; 
dat de uitbreiding in het R oermondsche Veld 
met het oog op de toekomstige mijnontginning 
te Vlodrop gerust kan worden afgewacht ; dat 
het onderw\j s door de oprichting van de school 
z. i. niet gebaat is ; dat de financieele t oest and 
der gemeente geenszins zulke groote uitgaven 
t oelaat als met de opricht ing van de school 
zouden gemoeid zijn ; d at voorts bij inwilliging 
ván het verzoek vermoedelijk meerdere aan
vragen voor stich ting van scholen in het Roer
mondsche Veld t e wachten zijn ; dat, nadat het 
schoolbestuur daartegen bij Ged. Staten van 
Limburg in beroep was gegaan, deze bij besluit 
van 3 Juni 1927, 2• Afdeeling La . 5385/6 G, 
met vernietiging van het Raadsbesluit hebben 
bepaald, dat de gevraagde medewerking door 
den Raad moet worden verleend, daarbij o. a . 
overwegende, dat ingevolge art. 75, tweede lid, 
der Lager-Onderwij swet J 920 de medewerking 
door den Raad slechts wordt geweigerd, w_anneer 
niet aan de in art. 73 dier wet omschreven 
vereischten is voldaan : dat, daar gebleken is, 

da t door het Kerkbestuur aan die vereischten 
is voldaan, de Raad ten onrechte de gevraagde 
medewerking geweigerd heeft ; dat van di_~ 
besluit het gemeentebestuur van Roermond b1J 
Ons in beroep is gekomen ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken door 
het schoolbestuur aan de in art. 73 der Lager
Onderwijswet 1920 omschreven eischen is vol
daan ; dat mitsdien Ged. Staten ingevolge 
art. 75, tweede lid, der wet terecht hebben 
geoordeeld, da t de gevraagde m edewerking tot 
het st ichten van eene bijzondere school in het 
R oermondsche Veld door het gemeentebestuur 
behoort te worden verleend; dat bepaaldelijk 
de wet niet toelaat, de medewerking t e weigeren 
op grond, dat in de gemeente reeds thans 
voldoende gelegenheid zoude worden geboden 
voor het genieten van R oomsch-Katholiek 
gewoon lager onderwij s ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast , enz. (A. B.) 

27 October 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 
Art. 260 j0 • 258 Gemeentewet. Verzet 

t egen dwangbevel wegens verschuldigd 
keurloon door de R echtbank ge!!rond ver
klaard omdat de wet van 22 Mei 184fi uit
sluitend betrekking heeft op invordering 
krachtens kohieren. 

De door de R echtba nk gegeven beslis
sing is onjuist ; zij is in strijd met de alge
meene bewoordingen van art. 258 Gem.wet 
en met de bedoeling der wet zooals deze 
uit hare geschiedenis blijkt . 

Verz Jt ongegrond verklaard. 
(Gemeentewet art. 2fi0.) 

Mrs. Bosch,, Segers, Kosters, Schepel en van 
Gelein Vitringa. 

De Ontvanger der Gemeente Delft, eischer 
tot cassatie van het op 18 November 1926 door 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage tusschen 
partijen gewezen vonnis, advocaat Jhr. Mr. 
F. J. M. van Nispen tot Sevenaer , 

t egen: 
J. Zinsmeester , vleeschhouwer en spek~lager, 
wonende te Delft, verweerder in cassatie, ad
,vocaat Mr. A. de Gidts. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Tak. 

De Ont vanger van Delft vaardigde een dwang
bevel uit tegen den verweerder wegens aan die 
gemeente verschuldigd plaatselijk keurloon. 
Laatstgenoemde kwam hiertegen in verzet, 
waarop de Arr.-Rechtbank alhier beslist e, dat 
zij tot kennisname daarvan onbevoegd was 
voorzoover daarbij de juistheid der vordering 
werd bestreden. 

Niet tredende dus in een onderzoek na.ar de 
rechtsgeldigheid van den eisch der gemeente, 
trok zij echter a an zich het antwoord op de 
vraag, of het dwangbevel wel mocht worden 
geëxecuteerd. Zij ontkent dit, omdat het strekt 
t er vervolging eener niet op het kohier ge-
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brachte gemeentebelasting, waarom zij de op
positie gegrond oordeelde en beval de aange
vangen tenuitvoerlegging onmiddellijk te staken. 

Met berusting in de onbevoegdverklaring 
met betrekking tot de al- of niet-rechtmatigheid 
van den eisch des ontvangers. wordt tegen deze 
uitspraak met de beide ,navolgende mi<làelen 
opgekomen : ,,J. Schending of verkeerde toe
passing van artt. 258 en 260 Gemeentewet in 
verband met de artt. 147 der Grondwet, l , 
13, 14 en 15 van de Wet van 22 Mei 1845, S. 22, 
op de invordering van 's Rijks Directe Belas
tingen, 235, 238, 257 en 265c GemeP-nte
wet, 11 A.B., 48 Rv., doordat de Rechtbank 
op onjuiste gronden heeft beslist, ,, dat in een 
geval als het onderwerpelijke, d. i. tot invor
dering eener gemeentebelasting, waarvan een 
kohier niet is opgemaakt, een dwangbevel, 
medebrengende het recht de goederen van den 
schuldenaar zonder vonnis aan te tasten, niet 
bevoegdelijk kan worden afgegeven", en dus 
in zooverre het verzet tegen het uitgevaardigd 
dwangbevel en de reeds aangevangen tenuit
voerlegging daarvan gegrond acht." 

II. ,,Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 262 Grondwet, 11 A. B., 20 R. 0., 
1, 5 3°, 48, 59 Rv., 1, 14, 15 der Wet van 
22 Mei 1845, S. 22, tot invordering van 's Rijks 
Directe Belastingen, doordat de Rechtbank 
op een verzet, waarbij de oppositie tegen het 
dwangbevel werd gedaan enkel onder aan
voering, dat opposant geen keurloon verschul
digd was - het verzet zich derhalve uitsluitend 
tegen de wettigheid van den aanslag richtte -
met toewijzing van opposants daartoe strek
kende conclusie hem goed opposant hoeft ver
klaard en geopposeerde veroordeeld heeft de 
aangevangen tenuitvoerlegging onmiddellijk te 
staken." 

De eerste grief acht ik gegrond. Titel VI der 
Gemeentewet voert als opschrift, ,,Van plaat
selijke Belastingen" en het Derde Hoofdstuk 
daarvan "Van de invordering der plaatselijke 
belastingen", terwijl geheel in overèenstemming 
daarmede de artt. 257, 258 en 260 spreken van 
plaatselijke belasting in het algemeen en art. 
239 van den belastingschuldige, zonder ergens 
te zeggen, dat daarvan door een kohier moet 
blijken. 

Enkel vindt men in art. 258 de uitdrukking 
"vóór . of op den vervaldag," waaraan in het 
vonnis een argument wordt ontleend voor de 
stelling, dat het dwangbevel, bedoeld in dat 
voorschrift, op een op het kohier gebrachten 
aanslag zou moeten berusten. Daartegenover 
staat echter, dat de aanhef van het artikel 
luidt, dat een dwangbevel wordt afgegeven 
tegen hem, die nalaat "de" door hem verschul
digde plaatselijke belasting te voldoen, terwijl 
"vóór of op den vervaldag" en in ·dien zin op 
elke plaatselijke belasting en dus ook op ge
meentelijk keurloon kan betrekking hebben. 

De geschiedenis steunt deze uitlegging. Als 
Memorie van Toelichting toch op art. 257 vlg. 
geeft de Regeering (Boissevain, blz. 1441); 
Hier is kennelijk iets uitgevallen (Red.). De 
Wetgever heeft slechts voor te schrijven, wat 
hij overal en in elk geval noodig acht." 

Daaruit blijkt, dat Zij voor de door haar ge
geven invorderingsartikelen geen beperkte 
strekking wenschte, maar ze wilde laten gelden 
.,overal en in elk geval" En nu moge al de dis-

cussie v.a,n 9 November 1920 in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal tusschen Mr. van 
Berensteijn eenerzijds en Mr. Rink en den 
Minister van Financiën anderzijds (Hande
lingen 1920--1921, blz. 325-329) wat voet 
geven aan de meening, dat een dwangbevel ter 
zake van plaatselijke belasting op een kohier 
moet steunen, zoo geloof ik toch, dat zij achter
wegegeblevenzouzijn, indienmen beiderzijds zich 
rekenschap had gegeven van de algemeene be
woordingen, waarin de wetsvoorschriften zijn 
vervat en van Thorbecke's zooeven vermelde 
toelichting, houdende, dat zij bestemd zijn te 
gelden, overal en in elk geval." 

Het tweede middel zal daarentegen niet tot 
cassatie kunnen leiden. Geconcludeerd immers 
was tot verklaring van verweerder tot goed
opposant en tot bevel van staking der reeds 
aangevangen tenuitvoerlegging van het dwang
bevel met als rechtsgrond daarvoor de on
wettigheid van den aanslag. Art. 48 Rv. ver
plichtte dus de Rechtbank, toen zij deze be
weerde schennis niet aanwezig vond, de ver
meende onrechtmatige executie redengevend 
te motiveeren. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van. 
het aangevallen van.nis, tot verklaring van 
verweerder tot kwaad-opposant en tot zijne 
veroordeeling in de kosten van oppositie en 
cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit, de bestreden uitspraak, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat partij Zinsmeester in verzet is gekomen 

tegen de tenuitvoerlegging van een dwang
bevel door den Ontvanger der gemeente Delft 
ter zake van keurloon, dat Zinsmeester ver
schuldigd zou zijn krachtens de Verordening 
dier gemeente tot heffing van keurloonen voor 
vee en vleesch, voor welke heffing geen kohieren 
worden opgemaakt ; 

dat het verzet blijkens de daartoe strekkende 
dagvaarding was gegrond op de bewering, dat 
geen keurloon verschuldigd was ; 

dat de Rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard om op deze bewering in te gaan, maar 
toch Zinsmeester goed opposant heeft ver
klaard en mitsdien de onmiddellijke staking 
van de aangevangen tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel heeft bevolen, op grond van. 
de volgende overwegingen : 

,,dat de Gemeentewet in oogenschijnlijk ge
heel algemeene bewoordingen bij art. 258 voor
schrijft de invordering van plaatselijke belas
ting bij dwangbevel, en in art. 260 de bepalingen. 
omtrent de vervolgingen, opgenomen in de 
wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen met ééne uit
zondering van toepassing verklaart. ten aan
zien van de plaatselijke belastingen, en bepaalt, 
dat het dwangbevel in het geheele Rijk kan 
worden ten uitvoer gelegd ; 

dat evenwel de wet van 22 Mei 1845 voor
meld, blijkens haar art. 1 uitsluitend betrekking 
heeft op invordering krachtens kohieren, en 
dit reeds aannemelijk maakt, dat ook de Ge
meentewet in de aangehaalde artt. slechts op 
zoodanige invordering het oog heeft; 

dat mede op deze bedoeling wijzen de be
woordingen van art. 258, volgens welke het 
dwa.ngbevel wordt afgegeven tegen hem, die 
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nalaat de belasting voor of op "den verschijn
dag" te betalen, v:an we\k laatste bij bJl tin
gen, ·waarvoor kohieren met worden opgem akt, 
bezwaarlijk sprake kan zijn ; 

dat eindelijk bij de behandeling in de eede 
Kamer der Staten-Generaal van het wetsvoor
stel, dat geleid heeft tot de wet van 30 Decem
ber 1920, S. 923, een amendement, waardoor 
aan het ~lot van art. 260 zouden worden toege
voegd de woorden "ook indien daarvan geen 
kohier wordt opgemaakt" door den voorsteller 
is ingetrokken, nadat als gevoelen zoo van de 
Kamer als van de Regeering was gebleken, 
dat het ongewenscht zou zijn den gemeente
ontvanger de bevoegdheid tot invordering bij 
dwangbevel, medebrengende het recht van 
parate executie, toe te kennen ook in gevallen, 
waarin de waarborg, gelegen in het opmaken 
en goedkeuren van een kohier, wordt ge
mist· 

dat op deze gronden moet worden aange
nomen, dat in een geval als het onderwerpe
lijke d. i. tot invordering eener belasting, waar
van een kohier niet is opgemaakt, een dwang
bevel, medebrengende het recht de goederen 
van den schuldenaar zonder vonnis aan te 
tasten, niet bevoegdelijk kon worden afgegeven 
en dat dus in zooverre het verzet tegen het 
uitgevaardigd dwangbevel en de reeds aange
vangen tenuitvoerlegging daarvan is gegrond" ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
van cassatie zijn voorgesteld: (Zie Concl. Proc.
Gen.); 

O. omtrent het eerste middel : 
dat, gelijk ook de Rechtbank niet voorbij

ziet, art. 258 der Gemeentewet in algemeene 
bewoordingen voqrschrijft, dat tegen hem, die 
nalaat verschuldigde plaatselijke belasting te 
betalen, een dwangbevel wordt afgegeven, 
zoodat het met deze bewoordingen in strijd is 
de bevoegdheid tot invorderen door middel van 
dwangbevel te beperken tot die plaatselijke 
belastingen, waarvoor kohieren worden opge
maakt; 

dat zoodanige beperking ook in strijd komt 
met de bedoeling der wet zooals die uit haar 
geschiedenis blijkt ; 

dat toch art. 1 der wet van 29 April 1819, 
S. 15, voorzoover hier van belang, luidde : 
"Alle de plaatselijke belastingen, zoo directe 
als indirecte, behalven de additioneele cents 
op de landelijke belastingen, zullen van de con
tribuabelen enz. welke in gebreke mochten 
blijven hun verschuldigde te voldoen, enz. 
kunnen worden ingevorderd door middel van 
dwangbevelen. parate executie medebren
gende"; 

dat bij het tot standkomen der gemeentewet 
de bedoeling voorzat om, behoudens afwij 
kingen, die ten deze niet van belang zijn, op 
dit punt den bestaanden toestand te besten
digen, zooals blijkt uit de Memorie van Toe
lichting, die o. m. behelsde : ,,De bij de wet van 
29 April 1819 voorgeschreven wijze van ver
volgen zal dus geen verandering ondergaan. 
Op het voorbeeld dier wet wordt hier ook het 
regt van parate executie gegeven bij de invor
dering van alle, niet uitsluitend bij die van de 
directe plaatselijke belastingen" ; 

dat ter bestrijding van de - aldus door 
woorden en geschiedenis der wet geschraagde -
opvatting, dat de invor?ering van elke plaatse-

lijke belasting door middel van dwangbevel 
kan geschieden, niet afdoet hetgeen de Recht
bank voor de door haar gewilde beperking 
meent te kunnen aanvoeren ; 

dat toch de omstandigheid, dat de wet van 
22 Mei 1845, S. 22, waarvan ingevolge art. 260, 
eerste lid, der Gemeentewet - behoudens de 
daar vermelde uitzondering - de bepalingen 
omtrent de vervolgingen van toepassing zijn 
ten aanzien van de plaatselijke belastingen, 
uitsluitend geldt voor de directe Rijksbelas
tingen, die krachtens kohieren worden inge
vorderd, op zich zelve niet belet om haar even
vermelde bepalingen ook toe te passen bij de 
invordering van plaatselijke belastingen, waar
voor geen kohieren worden opgemaakt ; 

dat daaraan evenmin in den weg staat, dat 
art. 258 der Gemeentewet het afgeven van het 
dwangbevel vastknoopt aan het niet betalen 
der belasting vóór of op den v~rsch.ijndag, om
dat, al moge deze aan art. 13 der wet van 1845 
ontleende uitdrukking meer in het bijzonder 
ten aanzien van directe belastingen gebruike
lijk zijn, zij zeer wel kan worden verstaan in 
den zin van het tijdstip, waarop de belasting 
kan worden ingevorderd ; 

dat ook uit de geschiedenis van de wet van 
30 Decemher 1920, S. 923, voorzoover hier 
terzake doet, niet meer blijkt dan dat bij de 
bestrijding van het door de Rechtbank be
doelde amendement tot aanvulling van het 
eerste lid van art. 260 der Gemeentewet een 
der leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal zich op het standpunt heeft gesteld, 
dat- naar geldend recht plaatselijke belastingen 
waarvoor geen kohieren worden opgemaakt, 
niet bij dwangbevel kunnen worden ingevor
derd, en dat de Regeering zich toen daarbij 
heeft aangesloten, doch een en ander geenszins 
medebrengt, dat deze opvatting geacht moet 
worden in de wet te zijn vastgelegd ; 

dat het eerste middel derhalve gegrond is ; 
0. dat waar reeds het eerste middel tot cas

satie moet leiden, het tweede middel niet be
hoeft te worden onderzocht ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, behalve 
voorzoover de Rechtbank zich daarbij onbe
voegd heeft verklaard om kennis te nemen van 
het verzet, voorzoover dit is gericht tegen de 
vordering zelve van keurloon ; 

Verklaart voor het overige het verzet onge
grond; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten van 
het geding. (N. J.) 

28 October 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Tilburg, d.d. 18 Juli 1927, tot vaststelling 
van een huurv rordening voor die gemeente. 
s. 341. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie en 
van Binnen!andschc Zaken en Landbouw van 
7 September 1927, n°. 152A I, Afdeeling Volks
gezondheid, betreffende het besluit van den 
Raad der gemeente T ilburg, d.d. 18 Juli 1927, 
tot vaststelling van een huurverordening voor 
die gemeente ; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcommissiewet, met 
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name in verband met de bepalingen van die 
wet, waarbij, ook wat betreft de afschaffing, 
differentiatie naar de gemeenten mogelijk is 
gemaakt, de strekking der bij de Huurcom
missiewet en hare opvolgende wijzigingen ge
geven regeling geacht moet worden te zijn, dat 
ten aanzien van het onderwerp dier regeling 
na het vervallen der wet eenigerlei cegeling, ook 
van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort te gelden ; 

Overwegende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus is in strijd met artikel 150 der 
Gemeent'.lwet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het aan
bod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nieuwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel is, waardoor in een 
werkelijke behoefte kan worden voorzien; 

dat hierdoor stijging van de hucen boven 
het peil, dat door de tegenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een de~l der woningen een huurprijs overeen 
te komen, wel de vraag naar ilie woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 
strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten gevolge 
kan hebben, zooalR de ervaring geleerd heeft, 
vóórdat de maatregelen van de Huurcommissie
wet waren aangevuld met de Huuropzeggings-
wet; • 

dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moeten betrekken of wel tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen der 
verordening de belangen van de volkshuisves
ting met bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende. dat de bepalingen der vernr-
dening derhalve njet alleen in strijd met de wet, 
maar ook in strijd met het algemeen belang zijn; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

4 October 1927, n°. 27; 
Gezien het nader advies van Onze voor

noemde Ministers van 14 October 1927, n°. 
186/187A, Afdeeling Volksge7;ondheid; van 
18 October 1927, 1° Afdeeling C, n°. 932, en 
van 22 October 1927, n°. 8167, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur ; 

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

meente Tilburg, d.d. 18 Juli 1927, te vernietigen 
wegens strijd met de wet en 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 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Oct-0ber 1927. 
WILHELMINA. 

DP- Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van J ustitie, J. DoNNER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 11 Nov. 1927.) 

28 0ctober 1927. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hengelo (0.), d.d. 25 Juli 1927, tot vast
stelling van een huurverordening voor die 
gemeente. S. 342. 

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

Arbeid, Handel en N~jverheid, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
13 September 1927, n°. 153 A II, Afdeeling 
Volksgezondheid, betreffende het besluit van 
den Raad der gemeente Hengelo (0.), d.d. 25 
Juli 1927 tot vaststelling van een huurveror
dening voor die gemeente ; 

Overwegende, dat op grond van den inhoud 
en de geschiedenis der Huurcomrissiewet, met 
name in verband met de bepalingen van die wet, 
waarbij, ook wat betreft a e afschaffing, diffe
rentiatie naar de gemeenten mogelijk is ge
maakt, de strekking der bij de Huurcommissie
wet en hace opvolgende wijzigingen gegeven 
regeling geacht moet worden te zijn, dat ten 
aanzien van het onderwerp dier regeling na 
het vervallen der wet eerugerlei regeling, ook 
van een ander Overheidsgezag, niet verder 
behoort te gelden ; 

OverwPgende, dat alzoo de verordening treedt 
in hetgeen is van algemeen Rijksbelang, en de 
verordening dus .is in strijd met artikel 150 
der Gemeentewet ; 

Overwegende bovendien, dat onder de tegen
woordige omstandigheden, voor zoover de 
vraag naar eenige soort van woningen het aan
bod overtreft, vermeerdering van het aanbod 
door den bouw van nieuwe woningen mogelijk 
is en het eenige middel is, waardoor in een 
werkelijke behoefte kan worden voorzien ; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het 
peil, dat door de tegenwoordige bouwkosten 
geboden wordt, kan worden voorkomen ; 

dat een beperking van de vrijheid om voor 
een deel der woningen een huurprijs overeen te 
komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan 
kan doen vermeerderen, en dus slechts de 
strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen ; 

dat belemmering van den verhuurder in de 
bepaling van de huur, huuropzegging ten 
gevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huur
commissiewet waren aangevuld met de Huur
opzeggingswet ; 
· dat de verdreven huurder een duurdere 
woning zou moet'.ln betrekken of w'3l tot samen
woning zijn toevlucht zou moeten nemen ; 

Overwegende, dat derhalve de bepalingen 
der verordening de belangen van de volkshuis
vesting niet bevorderen, maar schaden ; 

Overwegende, dat de bepalingen der veror
dening derhalve niet alleen in strijd met de 
wet, maar ook in strijd met het algemeen 
belang zijn ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

4 October 1927, n° . 28; 
Gezien het nader advies van Onze voornoem

de Ministers van 14 October l 927, n°. 186/ l 87 A, 
Afdeeling Volksgezondheid, van l 8 October 1927, 
l • Afdeeling C. no. 932, en van 22 October 1927, 
n°. 8167, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld besluit van den Raad der 
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gemeente Henge/,o (0.), d.d. 25 Juli 1927, te 
vernietigen wegens strijd met de wet en met 
het algemeen belang. 

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

Het Loo, den 28sten October 1927. 
WlLHELMIN A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, ' 
J. R. SL0TEMA RER ffE BRUÏNE. 
ne Minister vrm J11stitie, .J. DoNNER. 
D1, Mini.:;ter mn Binnenlands~he Zaken 

en Landhouw, J. B. KAN. 
(Uilyeg. ll Nov. 11)27.) 

28 Octoher 1927. BESLUIT tot herziening van 
de eerste linie van toezicht in de provincie 
Gelderland. S. 343. 

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

F inanciën van 27 September 1927, n°. 127, 
Invoerrechten ; · 

Gezien a rtikel 177 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Gezien het Koninklijk besluit van 27 No
vember 1822 (Staatsblad n°. 48) ten aanzien 
van don loop van het bij artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 7 Juni 1864 {Staatsblad 
n°. 60) bedoelde gedeelte der linie van toezicht, 
&angewezen ingevolge voormeld artikel 177 
der Algemeene Wet ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1927, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 October 1927, n°. 89, 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
De aanwijzing bij artikel 2 van het K oninklijk 

besluit van 27 November 1822 (Staatsblad n°. 48) 
van den loop der zoogenaamde eerste linie aan 
de landzijde wordt voor het gedeelte van de 
Molenpoort tot nabij den Run- of zoogenaamden 
Looimolen te Nijmegen vervangen door de vol-
gende: . 

Van daar den grooten weg volgende op Grave 
t ot aan het spoorwegemplacement van het 
station Nijmegen, van daar Noordwaarts langs 
de Westzijde van de Van-Diemerbroeckstraat 
tot aan het stationsplein, daarna om dat plein 
heen loopende langs de voorzijde van de sta
tionsgebouwen en verder langs de meest Ooste
lijke spoorlijn van het voornoemde emplace
ment tot aan het viaduct over de Hezelstraat, 
van dit punt Zuidwaarts teruggaande langs de 
meest v\'estelijke spoorlijn van het voornoemde 
emplacement tot aan den bovengenoemden 
grooten weg op Grave en voorts dien grooten 
weg volgende tot nabij den Run- of zoogenaam
den Looimolen ; 

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 28sten October 1927. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 9 Nov. 1927.) 

28 Oc.'-oh~r 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het vq,stst.ellen door clen Raad van den 

erfpachtscanon vcor woningbouwvereeni
gingen op een lager bedrag c'an waart,egen 
aan andere gegadi!;den gemeentegrond in 
erfpacht wordt uitgegeven, komt neer op 
het verlePnen door de gemeente van eene 
bijdrage in rle koHten van de exploitatie 
der door die vercenigingen op de uitgegeven 
gronden te stichten woningen. Een zoo
danige bij<l.rage behoort slechts te worden 
verleend hij uit:b:ukkelijk besluit van den 
Raad overeenkomstig art. 34 der Woning
.vet. 

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

den Raad der gemeente Zaandam tegen het 
besluit vo.n Ged. Staten ':an Noord-Holland 
van 23 Maart 1927, n°. 3, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de raadsbesluiten van 8 
November 1926 en 3 December 1926, strekken
de tot uitgifte van grond in erfpacht aan de 
Roomsch-Katholieke Woningbouwvereeniging 
Leo XIII aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies T im 
24 Augustus 1927, n°. 683; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
October 1927, n°. 8149, Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad van Zaandam in zijne ver
gadering van 8 November 1926, heeft besloten 
tot uitgifte in erfpacht aan de Roomsch
Katholieke Woningbouwvereeniging " Leo XIII" 
te Zaandam van eenige in het raadsbesluit 
genoemde terreinen tegen een canon van 
52½ cent per M2• per jaar, welk besluit door 
den Raad in zijne vergadering van 3 December 
1926, in dier voege is gewijzigd, dat de erf
pachtscanon nader is bepaald op f 0.50 per M•. 
per jaar; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 23 Maart 1927, n°. 3, aan deze 
raadsbesluiten hunne goedkeuring hebben ont
houden uit overweging, dat blijkens de van 
Burgemeester en Wethouders verkregen in
lichtingen de erfpachtscanon, welke aanvan
kelijk was bepaald in verband met de rente, te 
betalen van de gelden, voor den aankoop en 
het bouwrijp maken van den grond besteed, 
bij raadsbesluit van 3 December 1926 is ver
laagd, aangezien de Raad bij de vaststelling 
van erfpachtscanon verschil wenschte te maken 
tusschen woningbouwvereenigingen en andere 
toekomstige erfpachters in dien zin, dat voor 
de eerste categorie de canon zou worden 
berekend naar een rentevoet van 5 %, voor 
de tweede naar een rentevoet van 51/. % ; dat 
het maken van zoodanig verschil niet juist is 
t e achten ; dat immers het bepalen van den 
erfpachtscanon, te voldoen door woningbouw
vereenigingen, op een bedrag, lager dan het 

. bedrag, hetwelk aan anderen in rekening ge
bracht wordt en in overeenstemming is inet de 
bovenvermelde rente van de voor aankoop -en 
bouwrijp maken van den grond bestede gelaen, 
feitelijk neerkomt op het verleenen van eene 
bijdrage in de exploitatie van de woningen , te 
stichten op de in erfpacht uitgegeven gronden ; 
dat echter indien het verleenen van zoodanige 
bijdrage noodig wordt geacht, dit dient te 
geschieden door het nemen van een raads-
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besluit daartoe, hetwelk ingevolge art. 34 der 
Woningwet aan de goedkeuring van Ged. Staten 
is te onderwerpen, dan wel (indien het betreft 
woningbouwvereenigingen, andere dan de in 
art. 34 der Woningwet bedoelde) door het 
brengen van de benoodigde gelden op de be
grooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven; 
dat de Raad van Zaandam niet bereid is ge
vonden zijn bovenvermeld besluit van 3 De
cember 1926 in te trekken; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de Raad 
van Zaandam bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de verlaging van den canon 
tot 5 % van de waarde van den grond plaats 
had, ofschoon in het algemeen wegens de rente 
van de geldleeningen, die de gemeente heeft 
gesloten, een rentevoet van 51 / , moet worden 
aangenomen, om de volgende redenen: 1°. om
dat het in het gemeentebelang is, de exploitatie 
van door woningbouwvereenigingen te stichten 
woningen gemakkelijker te maken ; 2°. omdat 
de gemeente medezeggenschap heeft in de 
exploitatie dier woningen; 3°. omdat de woning
bouwvereenigingen grootere terreinen in erf
pacht nemen : dat de Raad ontkent, dat ver
laging van den erfpachtacanon feitelijk zou 
neerkomen op het verleenen van eene bijdrage 
in de exploitatie der woningen, te stichten op 
de in erfpacht uitgegeven gronden, terwij l 
indien dit wel het geval mocht zijn, hij bevoegd 
is, dezen vorm van ondersteuning der woning
bouwvereenigingen te kiezen, nu daardoor niet 
gehandeld wordt in strijd met eene juiste finan
cieele politiek ten aanzien van het grondbedrijf 
der gemeente en ten aanzien van de gemeente 
zelf; 

0. dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat het vaststellen van den erfpachtscanon, 
waar het woningbouwvereenigingen betreft, op 
een lager bedrag dan waartegen aan andere 
gegadigden gemeentegrond in erfpacht wordt 
uitgegeven, neerkomt op het verleenen door de 
gemeente van eene bijdrage in de kosten van de 
exploitatie der door die woningbouwvereeni
gingen op de uitgegeven gronden te stichten 
woningen; 

dat de Raad van Zaandam zich blijkbaar zelf 
op dit standpunt heeft gesteld, aangezien bij 
zijn besluit van 3 December 1926 mede is 
bepaald, dat de gemeente, zoolang de canon 
f 0.50 zal zijn jaarlijks aan het grondbedrijf 
uitkeert f 0.02½ per M2• in erfpacht uitgegeven 
terrein, zijnde naar de toelichting van Burge
meester en Wethouders tot dit raadsbesluit, 
een bedrag gelijl: aan het subsidie; 

dat eene bijdrage als hier bedoeld, niet 
behoort te worden verleend dan bij uitdrukkelijk 
besluit van den gemeenteraad, overeenkomstig 
art. 34 der Woningwet, waarbij de bijzondere 
positie der vereeniging en de daarbij betrokken 
belangen in aanmerking dienen te worden 
genomen; . 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het . 
gewijzigde raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenla,ndsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

28 October 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van •Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën, betref
fende: Voorkeur Nederlandsch fabrikaat. 

Ik heb de eer Uw College· hierbij te doen · 
toekomen . . .. exemplaren van mijne aanschrij
ving gericht tot de gemeentebesturen, met ver
zoek aan elk dier besturen Uwer provincie een 
exemplaar uit te reiken. 1 .. .. 

Ik teeken hierbij aan, dat het m1Jnerz1JdS 
hoogelijk zou worden gewaardeerd, indien ook 
door Uw College de bepaling werd ingevoerd. 

1 Hieronder als Bijlage opgenomen. 

BIJLAGE. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE 
ZAKEN EN LANDBOUW. 

Afdeeling A. 
No. 1559 S. 

Betreffende : Voorkeur 
Nederlandsch fabrikaat. 

's-Gravenhage, 28 October 1927. 
Ik heb de eer het volgende onder Uwe aan

dacht te brengen. 
De Rijksgebouwendienst heeft de navolgende 

bepaling in de bestekken opgenomen : 
,,De aannemer is verplicht van alle bouw

materialen of constructiedeelen, welke hij 
wenscht toe te passen, op verlangen van de 
directie een bewijs van oorsprong over te leggen. 

Indien hieruit mocht blijken, dat bedoelde 
materialen of constructiedeelen van buiten
landsch fabrikaat zijn en de directie van oordeel 
is, dat deze in evengoede kwaliteit en tegen 
niet hoogeren prijs in het binnenland kunnen 
worden betrokken, zal de aannemer verplicht 
zijn deze te bestellen van binnenlandsch fabri
kaat, tenzij hij het aannemelijk maakt, dat dit 
we.i:l.ens kwaliteit of prijs onmogelijk is". 

lJe hier weergegeven bepaling, welke even
eens reeds door verschillende gemeentebesturen 
is aanvaard, heeft ten doel, met de noodige 
waarborgen, voorkeur te geven aan artikelen 
van Nederlandsch fabrikaat. 

Ik juich het streven dat aan deze bepaling 
ten grondslag ligt, in hooge mate toe doch 
ongetwijfeld zullen de resultaten welke ermede 
beoogd worden, nog grooter zijn, indien aller
wegen de meerbedoelde besteksbepaling wordt 
aanvaard en toegepast. 

Zoo Uwerzijds nog niet tot invoering mocht 
zijn besloten, zou ik het op hoogen prijs stellen, 
indien daartoe thans wordt overgegaan. 

Aan de Gemeentebesturen. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(B.) 

29 October 1927. BESLUIT, houdende aanwij
zing van losplaatsen van ruw zout of zout
houdend water. S. 344. 

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

Financiën van 24 October 1927, n°. 52, Accijn
zen ; 
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Gezien artikel 5 de,· wet van 27 September 
1892 (Staatsblad n°. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (S taatsblad no. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
n°. 162); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Met ingang van de dagteekening van dit 

besluit worden Gennep en Amersfoort aangewe
zen als losplaat sen van ruw zout of zouthoudend 
water bij invoer t e lande met spoorwagens. 

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

Het Loo, den 29sten October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 9 Nov. 1927 .) 

29 Octoher 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Het, derde lid beoogt te voorzien in het 

geval, dat de Raad angst,vallig of nalatig 
in gE:breke bl~ft de recht.en der gemeente 
als e1schel' te doen gelden. V oor een geval, 
wa.arin het gaat over een vraag van be
stuursbeleid, Wfl.arover alleen de Raad 
zeggenschap heeft, kan het derde lid niet 
worden ge.Mht te z~in geschreven. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. ' 
Beschikkende op het beroep, in~esteld door 

J. Visser, ingezetene van BeverwiJk tegen het 
besluit van Geel. Staten van Noord-Holland 
van 6 April 1927, n°. 190, waarbij is geweiserd 
de door hem gevraagde machtiging, te ziJnen 
laste, namens die gemeent e een eisch in rechten 
te doen tegen P. P. Pruijs; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 September 1927, n°. 695; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
October 1927, n°. 7636, afd. B. B.; 

0. dat J. Visser, ingezetene van de gemeente 
Beverwijk en lid van den Raad dezer gemeente 
aan Geel. Staten van Noord-Holland machtiging 
heeft verzocht om te zijnen laste namens de 
genoemde gemeente een eisch in rechten te 
doen tegen Pieter Pieterse Pruijs, aannemer te 
Santpoort, gemeente Velsen, strekkende tot 
betaling aan de gemeente Beverwijk van zooveel 
malen duizend gulden als op den dag waarop 
de eisch bij den bevoegden rechter zal worden 
gedaan, overtreding zal hebben plaats gehad 
van het bepaalde sub 5, tweede zinsnede, van 
het besluit van den Raad der gemeente Bever
wijk van 19 Augustus 1926, waarbij een perceel 
grond aan de Carel-Hendrik-Moensstraat aan 
P. P . Pruijs werd verkocht, welke eisch z. i. 
in het belang dezer gemeente door den ge
meenteraad behoorde te zijn gedaan ; 

dat Geel. Staten bij hun besluit van 6 April 
1927, n°. 190 de gevraagde machtiging hebben 
geweigerd, daarbij overwegende, dat de bepaling 
welke volgens den verzoeker zou zijn overtreden, 
luidt als volgt : ,,Behoudens verkoop is hij 
verplicht de woonhuizen gedurende den tijd 
van 3 jaren te verhuren elk voor ten hoogste 
f 6.50 per week inclusief waterleiding en bij 
verkoop of anderen eigendomsovergang den 
verkrijger deze verplichting op te leggen met 
verplichting datzelfde t e doen aan opvolgende 

verkrijgers" ; dat Burgemeester en Wethouders 
van Beverwijk op eene vraag van P . P . Pruijs, 
hoe deze bepaling moest worden opgevat, hem 
onder dagteekening van 26 October 1926, 
n°. 478 o.m. hebben medegedeeld, dat de bij
voeging in de voormelde bepaling van de 
woorden "behoudens verkoop" de bedoeling 
had, de gelegenheid open te laten tot verkoop 
aan hen, die de woning zelf wilden betrekken ; 
dat deze bedoeling ook blijkt uit het door 
Burgemeester en Wethouders aan hun college 
overgelegde schrijven van Mr. A. Moens, ad
vocaat en notaris t e Beverwijk, waarin wordt 
ui teengezet, op welke wijze voormelde bepaling 
en met name haar aanhef, is tot stand gekomen ; 
dat evenwel de verzoeker tegen de door Burge
meester en Wethouders gegeven uitlegging be
zwaar heeft gemaakt in de R aadsvergadering 
van 18 J anuari 1927, wijl z. i. in verband met 
de strekking van het Raadsbesluit van 14 Juli 
1926, krachtens hetwelk het bouwterrein aan 
de C. H. Moensstraat ten verkoop aan particu
lieren zou worden aangeboden, de hierboven 
aangehaalde bepaling geen andere uitlegging 
toelaat dan deze, dat de kooper verplicht is 
de daarop gebouwde huizen te verhuren ; dat hij 
getracht heeft deze zienswijze in den Raad te 
doen zegevieren, doch dat de Raad achtereen
volgens vier met dit oogmerk door verzoeker 
ingediende moties heeft verworpen, een van 
welke beoogde tegen P . P . Prijs zoo noodig de 
rechtsvordering in te stellen, waarvoor hij 
thans de krachtens art. 143, derde lid, der 
Gemeentewet bedoelde machtiging vraa~t ; dat 
de Raad door deze verwerping de uit1egging 
van Burgemeester en Wethouders heeft gesanc
tionneerd en de strekking van het verzoek van 
J . Visser om namens de gemeente P. P. Pruijs 
in rechten aan t e spreken dus geen andere is, 
dan op te komen, tegen een Raadsbesluit, bij 
het nemen waarvan hij in de minderheid is 
gebleven ; da t - nog daargelaten of de weg, 
dien de verzoeker wil inslaan om een naar zijn 
oordeel t en onrechte genomen raadsbesluit on
gedaan t e maken in overeenstemming is met de 
Gemeentewet - het doen van een eisoh in 
rechten tegen P. P. Pruijs ter zake eener aan
gelegenheid, waarin de Gemeenteraad uitdruk
kelijk heeft verklaard aan zijne zijde te staan, 
wel verre van in het belang der gemeente te 
zijn, veeleer kans heeft op nadeel voor de ge
meente uit te !oopen; dat om die reden voor de 
meerring van den verzoeker, dat de Gemeente
raad den door hem beoogden eisch in rechten 
in het belang der gemeente had behooren te 
doen geen redelijke grond aanwezig is ; 

dat van het besluit van Geel. Staten J. Visser 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
Geel. Staten de gevraagde machtiging op de 
door hen aangevoerde gronden weigerende, 
hunne bevoegdheid zijn te buiten gegaan, al
thans volkomen onjuist hebben beslist; dat zij 
zich immers hebben ingelaten met de vraag, 
of de actie terecht zou worden ingesteld of zou 
moeten worden afgewezen - wat niet zij, doch 
de rechter voor wien de procedure wordt ge
bracht, zal hebben te beoordeelen, gelijk her
haaldelijk werd beslist; dat wel eens in principe 
werd erkend het recht van Geel. Staten om 
aan een gemeentebestuur het verlof om te 
procedeeren te weigeren, indien er klaarblijkelijk 
geen schijn of schaduw van kans was, of 
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wanneer het na.deel voor de gemeente al te groot 
dreigde te worden bij verliezen der procedure 
en daartegenover het eventueel te behalen 
voordeel al te klein was en zeer ernstige kans 
op verliezen bestond, doch dat deze fina.ncieele 
overwegingen uiteraard geen rol kunnen spelen 
m een geval als het onderhavige, waarin hlj, 
appellant, a l de kosten en risico's van het te 
voeren proces zelf draagt en de gemeente bij 
winnen van de procedure door hem, appellant, 
daarvan slechts voordeel kan hebben, zonder 
dat daartegenover een nadeel, laat staan een 
aanmerkelijk nadeel zou staan bij verliezen ; 
dat Ged. Staten voorts in beoordeeling treden 
van de vraag, of de Gemeenteraad van Bever
wijk kan gezegd worden, t e hebben nagelaten 
eene procedure t e doen voeren die in het belang 
der gemeente zou zijn; al weder ten onrechte, 
daar art. 143, derde lid, van de Gemeentewet, 
den ingezetene veroorlooft eene procedure als 
de onderhavige te beginnen, indien naar zijn 
oordeel door den gemeenteraad een eisch in 
rechten in het belang der gemeente had be
hooren te zijn gedaan, en die Raad dezen eisch 
niet doet ; dat ten slotte Ged. Staten over
wegen, dat hlj, appellant, aldus wenscht te rea
geeren tegen raadsbesluiten bij het nemen 
waarvan hij in de minderheid is gebleven; dat 
echter deze overweging zich bezig houdende 
met het motief, dat hem mag hebben bewogen, 
geheel niet ter zake dienende is en daar aan 
elken ingezetene der gemeente door de wet 
een recht is gegeven, dit niet onthouden kan 
zijn aan een ingezetene, die t evens raadslid is 
en in die kwali teit vergeefs beeft getracht, den 
Gemeenteraad te doen besluiten, als naar zijne 
meening in het belang der gemeente zou zijn 
geweest ; dat het eenige wat aan Ged. Staten 
t er beoordeeling stond, was de vraag, of hlj, 
appellant, een in zich zelve intelligibele en 
bestaanbare vordering der gemeE>nte wilde 
geldend maken, en of }uist was zijne stelling, 
dat de gemeenteraad geen actie t egen P. P. 
Pruijs t er zake als boven omschreven zou doen 
beginnen; dat dit laatste vaststaat door de 
verwerping van zijn motie op 18 J anuari 1927 
en uit de beslissing van Ged. Staten blijkt 
dat ook dit college de vordering slechts onjuist 
en niet-toewijsbaar maar niet in zich zelve niet 
bestaanbaar acht ; dat op deze gronden de 
aangevallen beslissing onjuist is en niet in 
stand blijven mag ; 

0. dat zich hier niet het geval voordoet, 
dat de Raad angstvallig of nalatig in geb'reke 
blijft de rechten der gemeente als eischer t e 
doen gelden, in welke gevallen blijkens de 
geschiedenis van art. 143, 3• lid, der Gemeente
wet, deze wetsbepaling beoogt te voorzien; 

dat veeleer ui t de overgelegde stukken blijkt, 
dat de Raad in deze weigert tegen P. P. Pruijs 
voornoemd t e procedeeren, omdat deze naar 
's Raads meening zijn contract met de gemeente 
niet heeft overtreden en het desbetreffend 
raadsbesluit naar het oordeel van den gemeen
t eraad overeenkomstig zijne bedoeling was 
uitgevoerd ; 

dat voor een zoodanig geval, waarin het 
betreft een vraag van bestuursbeleid, waarover 
alleen de Raad zeggenschap heeft het 3° lid 
van art. 143 der Gemeentewet dat eene uit
zondering vormt op den in het eerste lid van 
dit artikel neergelegden regel, en derhalve 

strikt moet worden uitgelegd, met geacht kan 
worden te zijn geschreven; 

dat Ged. Staten mitsdien t erecht de ge
vraagde machtiging met hebben ve~leend, doch 
dat zij minder juist deze machtiging hebben 
geweigerd in plaats van den verzoeker in zijn 
verzoek met-ontvankelijk te verklarèn ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 6 April 1927, 
n°. 190, den verzoeker in zijn tot Ged. Staten 
gericht verzoek niet-ontvankelij k te -verklaren. 

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

31 October 1927. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Rotterdamsch Lyceum te Rotterdam. 
S. :l4 S_ 

WIJ WILHELl\IINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Augustus 1927, n°. 31383, Afdeeling Hooger
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

4 October 1927, n°. 20; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 October 1927, n°. 
9397, Afdeeling Voorbereidend Hooger- en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van het lyceum van 

de vereeniging "Het Rotterdamsch Lyceum" 
te Rotterdam, te rekenen van 1 September 1927 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming van de des
betreffende wettelijke voorschriften, aan hare 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universita ire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet vermeld, wordt grlijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wordan 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H t: t Loo, den 3l sten October 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwij8, 
K un,Sten en Wetenschappen, 

WASZINK. 
(Uitgeg . 10 Nov. 1927.) 

31 Ocfob•r 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 346. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

WatPestaat van 16 September 1927, La. Z., 
afdeoling Vervoer- en Mijnwezen; 

G<'let op a rtikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (addes van 

4 Û<'tober )027, n°. 25); 
Gezien het nader rappor t va n· Onzen voor- -
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noemden Minister van 25 Ortober 1927, no. 436, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het algemeen ReglemetJ t Vervoer 1901, 

vastgest e!d b[i Koniuklijk besluit van 4 J aneari 
1901 (S tuatsblad n°. 20), het laatst gewijzigd 
bt K oninklij k besluit van 27 Juli 1927 (S taa ts. 
blad n°. 274), de volgende wijzigingen aan t e 
brengen : 

A. Het gestelde onder I en II van pa ragraaf 
1, tweede lid, onder b, van artikel 4 wordt aldus 
gelezen: 

"I. de vrachtprij s derde klasse, indien met 
een plaa tsbewijs der derde klasse in de eerste 
wordt gereisd ; 

I I. de helft van den vracht prijs derde klasse, 
indien met een p!aatsbewijs der t weede klasse 
in de eerst e of met een plaatsbewijs der derde 
ltlasöe in de twet-de wordt geraisd'' . . 

B. Aan artikel 47, eerst e lid, onder A, wordt 
toegevoegd : 

"De opening der zakken kan ook word,m 
afgesloten met een patentsluiting van door 
den Minister van Waterntaat goedgekeurd 
model". 

C. In artikel 80his wordt tusschen 46 en 
49 ingevoegd : ,,47" . 

D. In punt XLIV van bijlage B onder B, 
letter b, wordt 50 atmosferen '.( wijzigd in 
35 atmosferen en 1.86 liter in 1.88 liter. 

Onze Min ister van Wat~rstaat is belast met 
de uitvoering van ilit b..,sluit, hetwP.lk in het 
Staats/,lruJ, zal worden geplaa tst en in afschrift 
l!.an den Raad van State medegedeeld za l wor
den. 

H et Loo, den 3lst en October 1927. 
WILHELMINA. 

De .Mi11i.,ler van Watersta1tt, H. v. D . VEOTE. 
(Uitge,g. 10 N ov. 1927.) 

31 Oclober 1927. BESLUIT tot nadere WIJZI· 

ging rnn het Algemeen R eglement Dienst. 
s. 347. 

WIJ \V LLHELMI~A, ENZ. 
Op Je voorr!racht van Onzen Miuistcr van 

Waterstaat van 28 September 1927, La. GG. , 
afdu:liug Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet 01, artikd :!7 dor Spoorwegwet; 
Den Ra"d vau E:itate gc,hoord (advies van 

11 Octob"r 1927, n°. 15); 
Gezi,m het uade, rapport van Onzen voor

noemden Minister· van 2fi Or. t obvr 1927, L!i. P, 
afdeeling Vervoer- en Mij nwezen ; 

ll e bhen goedgevondPn en verstaan : 
I. H et Algemeen Reglement Dienst, vast

gcsLelu bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1~13 
(S tautsbl-<Vl n°. 3 15), het la"tst gewijzigd bij 
Kouink lijk besluit van 22 Januari 1926 (Stuuts
b!ud n°. 12), t e wijzigen als volgt : 

A. In art-ikel 66, vijfde lid, wordt na " kilo
meter" ingevoegrl : 

"en elke goe'.lerentrein, die met een grootue 
snelheid dan van 60 kilometer" . 

B. In artikel 66, zevenie lid, wordt achter 
.,personentreinan" ingevoegd " en goederen
treinen'' . 

C. In artikel 67 wordt na "personentrein" 
ingevoegd: 

"of den van doorgaand remwerk voorzienen 
goederentrein" 

D. Artikd 68 wordt, als vólgt gewijzigd: 
letter a van h;,t eerste lid wordt gelezen als 

volgt: 
,,a. voor perRonentreinen ; voor t reinen, 

uitsluitend bestemd voor het vervoer van 
goPden n of vee (bbstel- en ijlgoedercutreinen) 
mit voo,z ien van doorgaand remwerk en voor 
zoove,r dezP treiHen zij n sam~ngesteld uit ma te
rieel, da.t naar het oordeel van den Hoofdin
specteur-Generaal der Spoor- en Tram wepen 
voor v,·r voer met deze treinen geschikt ,s, nege n
tig kilometer per uur;" 

in lett,er b. va r. dat lid wordt. achter ,, (vee
tr"incn)" ingevoegd "niet voorzien van door
gaand remwerk" ; 

II. T" bepalen, da.t dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het S taatsbla d, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Wa terstaat is beiast met 
de u ;tYoering van dit besluit, het welk w he~ 
Staatsblu.d geplaatst en in afschrift aan den 
Raad rnn State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 3lst en Oct ober 1927. 
WILHE LMINA. 

De JJfinister van Waterstaat, H . v. D . VEo·rE. 
(Uitgeg . 10 Nov. 1927. l 

31 October 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Bij dat onderzoek mocht de R echtbank 
gebruik maken zoowel van de notulen der 
vergadering van den R aad als van oflicieele 
stukken - i .c. een adres van een geheel
onthoudersvereeniging - welke toen zijn 
t er sprake gekomen. 

De st elling van het cassatiemiddel om
trent een der beweerde verschilpunten 
berust op een onjuiste lezing van het be
sluit van den R aad. 

(Gem.wet artt. 135, 168.) 

Mrs. Jhr. d? Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Ort en Ta verne. 

Op het ber oep van G. K., cafl-houder, oud 
50 Jaren, gehoren te Uit hoorn, wonende te 
Weesp, rèquirant, va n cassatie .tegen een vonnis 
van de Arr.-Recht,bank te Amsterda m van 5 
April 1927, waarbij hij in hooger beroep, na 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht t e Hilversum van 14 J anuari 1927, ter 
'48,ke van : ,, te Weesp des Zaterdags na des 
middags 12 uur in een voor het publiek toe
gankelij k localiteit van een gebouw, waarvoor 
krachtens de Drankwet door Burgemeester en 

· Wethouders voor den verkoop van sterken 
dmnk in het klein vergunning is verleend, 
sterken drank voorhanden hebben and3rS dan 
in geheel gevulde flesschen, kannen of kruiken, 
welke over kurk en bovenrand door metalen 
doppen of lak omsloten zijn, terwijl deze Zater
dag geen feest- of bijzondere dag is", met toe
passing van de artt. 45bis en 75 der Aigemeene 
Verordening van Politie voor de gemeente 
Weesp, gewijzigd bij Verorrl.ening van 23 Sep
tember 1926 (afgekondigd 20 Octoher 1926) en 
art. 23 Sr. is veroordeeld tot. een geldboet e van 
vijftig cents en één dag vervangende hechtenis 
(gepleit door Mr. Ph. S. Frenkel.) 
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Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Berger. 

Het eenige bij pleidooi voorgestelde cassatie
middel, luidende: Schending en verkeerde toe
passing van art. l Sr., artt. 135, 168 Gemeente
wet, d~or de strafbepaling afgekondigd als 
art. 45bi.< der Algemeene Politieverordening van 
Weesp toe t e passen, hoewel die strafbepaling 
niet, zooals zij afgekondigd is, door den Raad 
der g~~eente Weesp is gemaakt, sluit geheel 
aan b1J het door den geëerden raadsman van 
reqnirant voor le Rechtbank aevoerde verweer, 
waarbij een beroep werd ged~an op het onder 
de stukken aanwezige uittreksel uit de notulen 
van het verhandelde in de openbare vergade
ring van den Raad der gemeente Weesp, ge
houden op 23 Septemher 192fi, in welke ver
gadering werd beraadslaagd en be~list over 
wijziging en aanvulling van art. 45bis der Al
gemeene Politieverordening voor die gemeente, 
houdende een z.g. ,,tapverbod." Naast een 
voorstel van BurgemeeHter en Wethouders, 
om eene bepaling in hflt leven te roepen, die 
verbiedt om in café's en d jrgelijke toe t e laten 
personen, die meermalen wegens dronkenschap 
veroordeeld zijn of van wie (naar het, oordeel 
van den Burgemeester) bekend is, dat zij van 
alc:iholhoudenden drank misbruik maken, werd 
in gemeld~ raa<lsvergadering - gelijk uit be
doeld uittreksel der notulen bljjkt - be~proken 
een voorstel van de afdeeling Weesp der Neder
landsche Vereeaiging tot af~chaffing van Al
coholhoudende dranken, volgens het mede bij 
de stukken zich bevil)dende afschrift van het 
te dier zake aan den Raad gerichte adres, 
daartoe strekkende om in genoemd ar tikel 45bis 
achter het woord " verstrekken" alsnog t oe t e 
voegen : ,,of voorhanden te hebben, anders 
daa in geheel gevulde flesschen, kannen of 
kruiken; welke over kurk en bovenrand van den 
hals door metalen doppen of lak omsloten zijn", 
waarbij t er toelichting nog werd medegedeeld, 
dat door den eisch van "geheel gevuld" zijn 
d er gecapsuleerde en gesloten flesschen enz. 
voorkomen wordt, dat de vergunninghouder 
bij ver chjjnen der polit.ie over aangebroken 
flesschen de oude capsule zou kunnen aan
brengen. GPlijk uit het uittreksel der notulen 
blijkt, vond het voorstel van Burgemeest-er 
e,1 Wethouders minder instemming en werd 
dit ten slotte verworpen, terwijl omtn·nt dat 
van voornoemde vereeniging in de notulen 
wordt medegedeeld: ,,Burgemeester en Wet
houders verklaren na deze discussiën het voor
stel van de Nederlandsche Vereeni!!ing tot 
afschaffing van akoholhoudende dranken te 
willen overnemen, w:iarna met op één na alge
meene stemmen besloten wordt, op de dagen 
van het t apverbod het in voorr:iad hebben van 
sterken drank ia de vergunningelocaliteiten 
te verbieden." - Bl(jkens de hier op den 20en 
October 1926 door BnrgemeeqtAr en Wethou
ders gedane afkondiging luidt het gew:jjzigde 
art. 45bis der Algemeene Politieverordening 
der Gemeente Weesp alsnn in z\i n eerste lid 
aldus : ,.Het is verboden in ~en voor hes publiek 
toegankelijke localiteit v:in een ge bouw of open 
aanhoorigheid van het geb:mw, waarin zich 
die localiteit bevindt, waarvoor krachtens de 
Drankwet door Burgemeester en Wethouders 
voor den verkpop van sterken drank in het 

klein vergunning is verleend, sterken drank 
voorhanden t e hebben anders dan in geheel 
gevulde flesschen, kannen of kruiken, welke 
over kurk en bovenra,nd van den hal~ door 
mAtalen doppen of lak omsloten zijn, alsmede 
deze dranken te verkoopen, aan te bieden of te 
leveren, toe t e dienen of te verstrekken of t e 
gedoogen, dat zij op de hiervoren genoemde 
plaatsen worden voorgezet of gebruikt ge
durende: 

a. Zon- en feestdagen ; 
b. den oudejaarsdag, voorzoover deze geen 

Zon-, feest - of bijzondere dag is, na des namid
dags 5 uur ; 

c. des Zaterdags, voorzoover deze geen feest
of bijzondere dag is, na des middags 12 uur·; 

d. bijzondere dagen." -
Deze wijziging stemt geheel overeen met het 

door Burgemeester en Wethouders overgeno
men voorstel der meergenoemde vereeniging, 
behoudens dat de aanvullende zinsnede is 
ingelascht achter de woorden " sterke dranken" 
in plaa ts van, gelijk het voorstel der vereeni
ging luidde, achLr hP.t, woord " verst-rekken". 
De Rechtbank meende, - naar het mjj voor
komt terecht - dat dit geringe verschil geen 
reden geeft om t.e beweren, dat de afgekondigde 
tekst niet in overeenstemming zoude ziJo met 
den vastgestelden en blijkbaar was de geachte 
pleiter voor req uirant ook wel genegen, deze 
opvatting te deelen. Zijn betoog toch behandelde 
voornamelijk de grief, dat de Rechtbank er 
zich t oe heeft gez~t, om de bedoeling van den 
gemeenteraad in de notulen "na te speuren" 
en zoodoende t ot de slot.som is gekomen, dat 
de tekst van het voorstel der vèreeniging tot 
afschaffing va n alcoholhoudende dranken, welke 
in de afkondiging is vervat, door den Raad 
is overgenomen en vastgesteld. 

Hoewel nu aan requirants raadsman in het 
algemeen toegevende, dat het niet noodig moet 
zijn, de bedoeling van den Raad na t e speuren 
om tot de slotsom t e komen, welke de geldende 
tekst eener gemeenteverordening i~, wil het mij 
toch in dit geval voorkomen, dat - in verband 
met het hierboven· medegedeelde, alles in de 
notulen te vinden, - d;e bedoeling zóó duidelijk 
naar voren treedt, dat aarzeling nauwelijks 
mogelijk is. Inderdaad zoude men in de bo
venaangehaalde zinsnede der notulen "waarna 
met op één na algemeene stemmen besloten 
wordt op de dagen van het tapverbod het in 
voorraad hebben van sterken drank in de 
vergunningslocaliteiten te verbieden", op zich 
zelf beschouwd, kunnen lezen, dat de Gemeente
raad hier vastst,elde, dat elke aanwezigheid 
van sterken drank op gemelde dagen in ver
gunningslocaliteiten verboden is, dus ook in 
geheel gevulde en gesloten flesschen enz., als
mede dat dit verbod geldt op alle dagen, 
waarvoor het tapverbod is gesteld, ook waar 
dit laatste slechts voor zekere uren op bepaalde 
dagen is gegeven; wanneer men bedenkt vooral, 
dat het hier slechts betreft eene wijziging door 
aanvulling van het reeds in art. 45bis (oud) 
nedergelegde t a pverbod en allerminst eene 
uitbreiding van dat verbod over andere dagen 
of uren, dan de reeds in de verordening aan
gegevene, dan kan er, naar mijne meening, 
voor misverstand van de overigens geenszins 
te prijzen zinsnede geene plaats zijn. H et wil 
mij dan ook voorkomen, dat de Rechtbank in 
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het onderwerpelijke geval zonder schendina 
van eenig wetsartikel kon en mocht aannemei~ 
dat de afgekondigde tekst der hierbedoelde 
Yerordening in overeenstemming is met den 
~loor den gemeenteraad vastgestelden, zoodat 
1k, het voorgedragen middel feitelijk ongegrond 
achtende, concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

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

Savelberg; • 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi,luidende: 
Zie Concl. Adv. -Gen. ; • 

0. dat bij het bestreden vonnis, met q uali
ficatie en strafoplegging als voormeld, overeen
komstig de telastelegging als bewezen is aange
nomen, dat de requirant in den namiddag van 
Zaterdag 30 0ctober 1926, zijnde geen feestdag 
noch een bijzondere dag, waarop in de gemeente 
·weesp kermisvermakelijkheden of paarde
mar.kten werden gehouden of waarop de keuring, 
loting of het jaarlijksch onderzoek van dienst
plichtigen plaats vond, in den namiddag om
streeks half drie uur, althans na 12 uur te 
·weesp in de voor het publiek toegankelijke 
localiteit, waarvoor hem door Burgemeester 
en ·wethouders vergunning was verleend voor 
den verkoop van sterken drank in het klein, 
gevestigd in perceel Nieuwstad 30, in die loca
liteit voorhanden heeft gehad tien aangebroken 
flesschen, waarvan twee gedeeltelijk met cog
nac, twee met jenever, twee met brandewijn, 
één met oranjebitter, één met citroen, één met 
kruidenbitter en één met bitter-jenever, althans 
allen gedeeltelijk gevuld met sterken drank, 
zulks terwijl de kurken dier flesschen zonder 
eenig middel met de hand waren af te nemen 
en welke flesschen niet elk over kurk en 
bovenrand van de hals omsloten waren door 
metalen doppan of lak ; 

0. dat, met het oog op het voorgestelde 
cassatiemiddel, alsnog dient te worden ver
meld: 

dat de afgekondigde tekst van bet hiervoren 
bedoelde art. 45bis luidt : Zie Concl. Adv. -Gen. ; 

en voorts : dat bij het vonnis, na aanhaling 
van voormelden tekst, voorzoover van belang 
geacht, is overwogen : 

,.dat verdachte's raadsman ter terechtzitting 
in hooger beroep heeft betoogd, dat voormeld 
art. 45bis, l e lid, gelijk dit is vermeld in de op 
20 0ctober 1926 afgekondigde Verordening tot 
wijziging van de Algemeene Verordening van 
Politie voor de gemeente Weesp (waarin het 
luidt als hiervoren is vermeld) niet verbindend 
is, als zijnde niet de vastgestelde tekst dier 
verordening; waarbij door den raadsman een 
beroep is gedaan op het zich onder de stukken 
bevindend uittreksel uit de notulen van het 
verhandelde in de openbare vergadering van 
den Raad der gemeente Weesp, gehouden op 
23 September 1926 ; 

dat in voormeld nittreksel - voorzoover 
hierbij van belang - is vermeld : ,,Burgemees
ter en Wethouders verklaren na deze discussiën 
het voorstel van de Nederlandsche Vereeniging 
tot afschaffing van alcoholhoudende dranken 
te willen overnemen, waarna met op één na 
algemeene stemmen besloten wordt op de 
dagen van het tapverbod het in voorraad hebben 

l\J27 

van sterken drank in de vergunningslocaliteiten 
te verbieden ; 

dat bedoeld voorstel der afdeeling Weesp 
der N ederlandsche Vereeniging tot afschaffing 
van alcoholhoudende dranken, in afschrift 
overgelegd, hiertoe strekte om in voormeld 
art. 45bis, achter bet woord " verstrekken" 
alsnog toe te voegen "of voorhanden te hebben, 
anders dan in geheel gevulde flesschen, kannen 
of kruiken, welke over kurk en bovenrand van 
den hals door metalen doppen of lak omsloten . 
zijn; " 

dat de in dit voorstel aangegeven redactie 
in die van meergenoemd artikel is terug te 
vinden, met deze kleine wijziging, dat de inge
voegde zinsnede niet achter" verstrekken" , doch 
achter "sterke dranken" is ingevoegd, welke 
wijziging echter voor de betrokken verbodsbe
paling betreffende het voorhanden hebben van 
sterke dranken niet van belang is ; 

dat derhalve dit geringe verschil geen reden 
geeft om te beweren, dat de af~ekondige tekst 
niet in overeenstemming zou z.iJn met de vast
gestelde ; 

dat het nu echter de vraag is of inderdaad 
tot het overnemen van de door voormelde ver
et,niging voorgestelde redactie besloten is ; 

dat deze vraag bevestigend beantwoord moet 
worden; 

dat toch, bij de beoordeeling van hetgeen 
hierboven uit voormeld uittreksel der notulen 
is vermeld, in het oog moet worden gehouden, 
dat de voorafgaande discussie in den Raad 
volgens de notulen liep over de vraag of er een 
zoogenaamde zwarte lijst zou ingevoerd wor
den, dan wel voormeld voorstel van genoemde 
vereeniging zou worden overgenomen ; 

dat Bnrgemee5ter en Wethouders, die aan
vanlrnlijk de invoering van "de zwarte lijst" 
hadden voorgesteld, daarna verklaard hebben 
meergenoemd voorstel der Vereeniging voor
noemd te willen overnemen, waarna met op 
één na algemeene stemmen een besluit genomen 
wordt· 

dat ~nder die omstandigheden niet valt aan 
te nemen, dat een besluit in anderen geest dan 
dien van voormeld voorstel der Vereeniging is 
gevallen, t enzij het tegendeel uit<lrukkelijk 
blijkt; 

dat dit laatste niet het geval is, doch integer.
deel de strekking van hetgeen in de notulen 
is vermeld, als door den Raad besloten, ovar
eenkomt met het in de VerOl'dening bepaalde; 
Jat voormeld art. 45/,is derhalve als verbindend 
moet worden beschouwd:" 

0. met betrekking tot het voorgestelde mid
del: 

da,t tot toelichting daarvan in de eerste plaats 
is betoogd, dat de afgekondigde tekst der Ver
ordening deels enger en deels ruimer is dan de 
inhoud van het besluit, en wel enger : omdat 
daarbij slechts de aanwezigheid anders dan in 
gesloten kannen enz. verboden wordt, welke 
beperking in het besluit niet voorkomt,- en 
ruimer : omdat, terwijl bij het besluit n rboden 
wordt het in voorraad hebben op de dagen van 
het tapverbod, bij den afgekondigden tekst op 
sommige dagen (zooals Zaterdags) het in voor
raad hebben op zekere uren is toegelaten ; 

dat derhalve onjuist is de beslissing der 
Rechtbank, dat er slechts een gering verschil 
zou zijn; 
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0 . hieromt,rent : 
dat. het beroep op het tweede verschil berust 

op een lezing van het besluit, die niet als juist 
kan worden aanvaard ; 

dat toch het wijzigingsvoorstel kennelijk 
slech ts de strekking had om de in art. 45bis 
reeds verboden handelingen uit te breiden met 
eene andere, het voorhanden hebben, doch niet 
om t en aanzien dier uitbreiding wijziging te 
brengen in de b~j het artikel vastgest elde tijden 
en om het in de toelichting bedoelde verschil 
in het leven t e r oepen ; 

dat derhalve op grond van het hier t er 
sprake gekomen verschil de onjuistheid der 
beslissing van de Rechtbank niet mag worden 
aangenomen ; 

0. dat bij de bewering, dat de hie rvo r e n 
bedoelde beperking in het besluit niet voor
komt - het beroep op het eerst e ver chi! -
wordt uitgegaan van het standpunt, dat enkel 
de tekst der notulen ten deze beslis end zou zijn 
en niet mede die va n het voorstel der geheel
onthoudersvereeniging - waarin immers de 
bedoelde beperking wel voorkomt ; 

dat evenwel. de R echt bank te dien aanz' en 
een t egenovergest elde ::ipvatting heeft gehul
diad · 

d at de voormelde grief slechts in aanmerking 
zou kunnen worden genomen bij onwettigheid 
dier opvat,ting ; 

dat evenwel geen wettelijke bepaling den 
rechter verbiedt en zulk verbod meer bijzonder 
niet voortvloeit uit de bij het middel aange
haalde artikelen, om de vraag, welke de juiste 
tekst is eener afgekondigde Verorden ing mede 
te toetsen aan officieele stukken, die, zooals 
t en deze, blijkens de notulen in de betrokken 
raadsvergadering ûjn behandeld ; 

0 . dat voorts nog wel tot staving van het 
middel is aangevoerd, dat uit den tekst der 
notulen iet.s anders zou blijken, dan dat de 
t ekst van het voorstel der geheelont houders
vereeniging is aangenomen, doch de R echtbank 
op goede gronden, zonder strijd met eenige 
wettelijke bepaling, het t egendeel heeft beslist ; 

0 . dat mitsdien het middel, zooals het is 
toegelicht, niet t ot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. ( . J. i 

31 October 1927. ARREST van den R oogen 
Raad. 
Bij veroordeeling wegens het zich met 

kunstlicht in het veld buiten openbare 
wegen of voetpaden bevinden, laat de 
Jachtwet niet toe verbeurdverklaring en 
bevel tot vernietiging der in beslag geno
men carbidlantaarn. 

Dat hier van de bevoegdheid van art . 
354 Sv. zou zijn gebruik gemaakt, blijkt 
niet. 

(Sv. art. 354; Jachtwet 1923 artt. 50, 51.) 

}Irs. Jhr. de Savornin Lohman, a velberg , 
Jhr. Feith, Taverne, van Dijck. 

Op het beroep van H. Baak, requirant van 
cassatie tegen een vonnis va n de Arr.-Recht
bank te Breda van 16 Juni 1927, houdende 
bevestiging in hooger beroep van een vonnis 
van het Kantongerecht te Tilburg van 8 Febru
ari 1927, waarbij hij wegens zich met kunst-

licht in het veld, buiten openbare wegen of 
voetpaden; bevinqen, gepleegd tusschen één 
uur na zonsondergang en één uur vóó,· zons.
opgang, met t oepassing van art. 16 lid 2 j0 • lid 
1, 47 lid 1 jo. 46 lid 1 en 51 lid 1 der Jachtwet 
1923, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van een honderd gulden en eene ,er
vangende hechtenis van drie maanden, met 
verbeurdverklaring en bevel tot vernietiging 
van de in beslag genomen lantaarn. 

Conclusie van den Ad,vocaat-Generaal l\lr. 
Berger. 

Bij het bestreden vonnis werd met overne
ming van gronden bevestigd een schriftelijk 
vonnis van d e n ICa.ntourech ter t e THburg, 
waarbij ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, dat hij op 19 November 1926. des 
namiddags omst reek~ 8½ uur t e Goirle in het 
R ietsche Laag op een perceel weiland zich in 
het veld, buiten openba re wegen en voetpaden 
heeft bevonden met een knnstlicht, te weten 
een helder brandende carbid-la ntaa rn, waar
mede hij het terrein verlichtte, t"rw(jl hij ook 
een schietgeweer bij zich had. Aan het aldus 
bewezen verklaarde werd de benaming gege
ven : ,,zich met kunstlicht in het veld buiten 
openbare wegen of voetpaden bevinden, ge
pleegd tusschen één uur na zonsondergang en 
één uur voor zonsopgang" en requirant werd 
te dier zake, met t oepassing van artt. 16 lid 2 
j0 • lid 1, 47 lid 1 j0 • art. 46 lid 1, 50 en 51 lid 
1 der J achtwet 1923 in vfü'band met de art t. 
23 en 91 Sr. , veroordeeld in ecne geldboete van 
honderd gulden , bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechte nis voor den 
tiid van drie maanden-en voorts met verbeurd
vË•rklaring · van de inbeslag genomen lantaarn 
voormeld en bevel tot vernietiginp: daarvnn. 

Door requirant zijn geen" grond~n voor het 
ingestelde cassatieberoep opgegeven. Ik meen 
evenwel te moeten opmerken, dat de door 
den K antonrechter uit.gesproken en door de 
R echtbank blijbns hare bevestiging vnn het 
vonnis in eersten aanleg overgenomen verbeurd
verklaring van de op requirant in beslag ge
nomen carbid-la ntaarn en het bevel tot ver
nietiging daarvan, geen st eun vinden in de wet. 
Die la ntaarn behoort immers niet tot de in 
art . 16 eerst e lid der J achtwet 1923 opgesomde 
middelen, waarmede het ingevolge het tweede 
lid verboden is zich t e bevinden in het veld 
buiten openbare wegen of voetpaden of waarvan 
het gebruik bij die wet verboden is. H et, kunst
licht is wel zulk een middel, niet het voorwerp, 
gebruikt voor het verschaffen van dit licht. 
Ten aanzien van zoodanigJ voorwerp,m wordt 
ingevolge a rt. 51 der voor melde wet on-ler c 
de verbeurdverklaring door den rechter alleen 
uitgesproken hij overtreding van het verbod 
om door middel van kunstlicht wild of schade
lijk gedierte op t e sporen of met kunstlicht 
iemand bij het opsporen daarvan bij te st.aan, 
overtfedm g welke den requirant niet is tclaste
gelegcl. 

We! worden blijkens het dod e lid van a rt. 16 
der J achtwet onder de middelen, bedoeld in 
het eerste Jid, begrepen ma terialen tot onmid
de llijke v"rvaardiging da.arvan, tenzij van eene 
andere bestemming blijkt,, doch zonder het 
spraa kgebruik ?eweld aan te doen kan eene 
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lantaarn niet worden genoemd materiaal om 
kunstlicht te vervaardigen en dat de w<ltgever 
<lit ook nimmer heeft bedoeld. volgt m. i. uit 
art. 51 onder c. Is dit jmst, dan is ook het bevel 
tot vernietiging in strijd met de wet. daar art. 
50 der Jachtwet dien maatragel slechts kent 
ten aanzien van voorwerpen, waarvan het 
gebruik bij die wet is verboden. 

Mijne conclusie luidt derhalve, da.t Uw Raad 
het bestreden vonnis, alsmede de daarbij beves
tigde uitspraak van den Kantonrechter zal 
vernietigen, doch alleen voorzoove..'.'re bij beide 
beslissingen de verbeurdverklaring en het bevel 
tot verniE:tiging van d'l inbeslaggenomen lan
taarn is uitgesproken en, te dh.n aanzien ten 
principale rechtdoende, zal bevelen, dat de 
in beslag genomen carbid-lan taarn binnen 
àcht dagen na de uitspraak van 's Hoogen 
Raads arrest aa.n requirant zal worden terug
gegeven, met verwerping overigens van het 
ingestelde cassatieberoep. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur ; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand, door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij het in hooger beroep bevestigde vonnis 

des Kantonrechters als bewezen is aangeno
men, zie Concl. Adv.-Gen. ; 

dat dit feit is geq ualificeerd en de requirant 
te dier zake tot ·straf is veroordeeld, met bevel 
tot vernietiging van de in be~laq genomen lan
taarn, gelijk hiervoren is vermeld ; · 

dat noch de uitgesproken verbeurdverklaring, 
noch de bevolen verni,Jt iging steun vinden in 
de bepalingen rler J achtwet I 923 ; 

dat immers de artt. 50 en 51a dier wet ver
nietiging en verbeurdverklaring slechts toela
ten van in beslag genomen voorwerpen, waarvan 
het gebruik bij de wet is verboden ; 

dat een lantaarn, gebruikt voor het verschaf
fen van kunst.licht, als waarvan ten deze sprake, 
daaronder echter niet is te begrijpen, daar 
blijkens art. 51c bij de wet tusschen kunstlicht 
- als VPrboden middtl om wild op te sporen -
en de voorwerpen, gebruikt voor het verschaffen 
van zoodanig licht, wordt onderscheiden en 
laatstgenoemde voorwerpen ook niet zijn te 
begrijpen onder de in het laatste lid van art. 
16 genoemde materialen tot onmiddellijke ver
vaardiging van kunstlicht ; 

dat ook art . 51c de verbeurdverklaring der 
bedoelde voorwerpen slechts gelast bij over
treding van het verbod om door middel van 
kunstlicht wild of schadelijk gedierte op te 
sporen of met kunstlicht iemand bij het opsporen 
daarvan bij te staan en derhalve niet bij de 
ten deze telastegelegde en bewezen verklaarde 
overtreding ; 

d11,t voorzegde verbeurdverklaring en voor
zegd bevel tot vernietiging ook niet krachtens 
eenige andere wettelijke bepaling zijn toegela
ten en met name niet blijkt. dat de Kanton
rechter of de Recht-bank van de hun bij art. 354, 
in verband met de artt. 415 en 425 Sv. toege
kende bevoegdheid op gronden, aan het alge-

meen be!ang ontleend, gebruik hebben gemaakt; 
<lat derhalve de Kantonrechter - door de 

verbeurdverklaring en het hevel tot vernieti
ging uit te spreken - de artt. 50 en 51 der 
Jachtwet 192:l, en de Rechtbank - door het 
beroepen vonnis in z~jn geheel te bevestigen 
in stede van het op dit punt t e vernietigen · -
die artikelen in verband met de artt. 415 en 
425 Sv. hebben geschonden; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, doch alleen 
voor zoover het vonms des Kantonrechters ook 
op na te melden punt is bevestigd ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
Vernietigt het vonnis door het Kantonge

recht te Tilburg den Sen Februari 1927 in deze 
zaak gewezen, voorzoover daarbij ten behoeve 
van 's Rijks Schatkist de verbeurdverklaring 
der iu beslag genomen lantaarn is gelast en 
de vernietiging daarvan is bevolen ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

2 N overnber 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen der 
Koningin in de onderscheidene provinciën, 
betreffende artikel 14 Krankzinnigenwet . 

Ingevolge het bepaalde in artikel 14, 1 • lid 
der krankzinnigenwet kunnen, in spoedeischen
de gevallen, krankzinnigen door den burge
meester der gemeente van hun ~verkelijk ver
blijf in bewaring worden gesteld en geeft de 
burgemeester daarvan binnen vier en twintig 
uren kennis aan den officier van Justitie binnen 
wiens ressort de krankzinnige in bewaring is 
gesteld, met bijvoeging van de bescheiden, 
waaruit de krankzinnigheid blijkt. 

Ik zou het zeer gewenscht -achten, indien 
bedoelde kennisgeving en toezending van be
scheiden voortaan niet slechts geschiedde aan 
den officier van justitie, doch tevens steeds 
aan de Inspecteurs van het Staatstoezicht 
op krankzimügen en krankzinnigengestichten 
(adres: den Inspecteur t e Utrecht). De be
scheiden waaruit de krankzinnigheid blijkt, 
zouden den Inspect eurs in afschrift, of - in
geval het vervaardigen van afschrift te bezwaar
lijk is - in uittreksel kunnen worden toege
zonden. 

Ik moge U H .E.G. verzoeken, de burge
meesters in Uwe provincie namens mij uit te 
noodigen, in vorenbedoelden zin te willen 
handelen. 

2 November 1927. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden. 

Voor de heffing door de gemeente over
eenkomstig art. 238 der Gemeentewet van 
gelden voor het gebruik of genot van voor 
den openbaren dienst bestemde gemeente
werken, is noodig dat dat gebruik of ge
not zij overeenkomstig de bestemming van 
het gemeentewerk. 

Met betrekking tot gemeentegrond moet 
zoodanig gebruik of genot derhalve zijn 
in overeenstemming met de verkeersdoel
einden, welke bij den gemeentelijken 
straataanleg voorzitten. 

Van zoodanig gebruik of genot is bij het 
hebben van een balcon, een uitsteekijzer 
of een uithangbord boven de openbare 
straat, zonder meer, geen sprake. 
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De Hooge -Raad der Nederla nden, 
Gezien het beroepschrift in ca satie van X 

tegen de uitspraa k van den R aad van Beroep 
voor de directe hela tingen te Leiden van 
17 Maart 1927, betreffende den aanslag van 
den Staat der ~ederlanden, administratie van 
deh Post-, Telegraaf- en Telefoondienst. in 
de plaatselijke belasting " voor het gebruik van 
openbare gemeentewerken en bezittingen te 
Leiden en voor diensten door de gemeente 
bewezen" van de gemeente Leiden , belasting
jaar 1925; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie ,-an den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwer
ping van het beroep ; 

O. dat de verordening der gemeente Leiden 
van 8 Augustus 1921. regelende de heffin~ van 
ecne plaat e lijke belasting voor het gebruik 
van openbare gemeentewerken en -bezittingen 
t e Leiden en voor diensten door de gemeente 
bewezen, goedgekeurd bij K. B. van 2 No
vember 1921, n°. 42, bepaalt, dat eene belasting 
·wordt geheven onder meer voor de navolgende 
,,werken boven gemeentegrond of -water " ; 

voor het hebben van een uit~teekijzer , per 
stuk, voor een jaar, f 1.50, voor het hebben 
van een uithangbord of andere tot reclame 
dienende -voorwerpen tot 1 ~F- voor een jaa r, 
f 1.50, voor het hebben van een balcon of ?en 
erker per M2• voor een jaar, f J.50 ; 

1 övereenkomstig de bestemming van het ge
meentewerk ; 

2°. dat bij het hebben van bedoelde voor
werpen, tegen welks belasting het beroep is 
geri cht, te weten een uitsteek_\jzer met, daaraan 
bernstigde booglamp. een uithangbonl en een 
balcon, boven de openbare Breestraat, geen 
sprake zou zijn van een gebruik van die open
bare straat ; 

dat de Raad de eerste grief verwerpt op 
grond, dat hjj "niet vermag in t e zien, dat de 
betreffende verordening in dat geval niet is 
gebleven binnen die grenzen, door art. 238 der 
Gemeentewet gesteld, waar nergens in die ver
ordening is t e lezen de belastbaarheid ook van 
voorwerpen, waarbij gebruik wordt gema-akt 
van een openbaar gemeente werk, nie t overeen
komstig de best emming van dat werk, nu in 
alle gevallen, in welke, krachtens die verorde
ning, een belasting wordt geheven, ook inder
daad van een gemeentewerk wordt gebruik 
gemaakt overeenkomstig zijn best emming" ; 

en de tweede grief op grond, ,,dat het uit
steekijzer den Staat in de gelegenheid stelt 

1 partij t e t rekken van de openbare straat over
eenkomstig ha re bestemming, daar het dient 
om den Staat in de gelegenheid te stellen 
's avonds door middel van de in den gevel van 
het gebouw aanwezige brievenbussen post
stukken onder het bereik van den dienst der 
posterij en te brengen ; 

"dat ook het uithangbord een gelijksoortige 
strekking heeft , immers beoogt den Staat in 
de gelegenheid t e stellen om aan het publiek 
kenbaar t e ma ken, waar het postkantoor zich 
bevindt, terwij l het balcon den bewoner in 
staat stel t gebruik te maken van de openbare 
straat , immers van de ruimte daarboven en 
het uitzicht over die straat ; 

dat, naar t en deze vastst aat , het kantoor 
der Posterijen te Leiden een balcon heeft , dat 
boven de open bare straa t, de Breestraat (ge
meentegrond\ uitsteekt, terwijl bovendien a11,n 
dat postkantoor is bevestigd een uithangbord, 
waarop aan het publiek wordt kenb11.ar ge
maakt, dat daar ter plaatse zich het postkan
toor bevindt en een uitst eekijzer, waarin een 
booglamp, welke laatste dient om de aa n den 
gevel van het postka ntoor bevestigde brieven
bus ten gerieve van het publiek , als het donker 
is, t e verlichten, - stekende uithangbord en 
u.itsteekijver mede uit boven de Breestraat ; 

dat de Staat der Nederlanden in gemelde 
belasting is aangeslagen voor een bedrag van : 
f 14.50, waaronder voor het hebben van elk 
der clrie genoemde "werken" voor telkens f 1.50 ; 

dat, nadat een bezwaarschrift tegen den aan
slag was ingediend, voor zoover deze betrekking 
heeft op het hebben der zooeven genoemde 
drie werken en de Inspect eur der gemeent ebe
lastingen daa rop afwijzend had beschikt bij 
beschikking va n 26 Augustus 1926, die beschik
king op het daartegen ingesteld . beroep door 
den Raad van Beroep bij de best rnden uitspraa k 
i gehandhaafd : 

dat dit alle niet a nders is te zien , dan als een 
gebruik van de openbare straat volgens hare 
bestemming, te wet en voor verkeersdoeleinden" ; 

0. dat als middel van cassatie tegen deze 
u itspraak wordt ingebracht : 

Schending en verkeerde toepas ing van de 
a rtt. 238, 240 en 254 der Gemeentewet, ter toe
lichting waarvan dezelfde stellingen worden 

1 aangevoerd, welke als bovengemeld bij den 

dat de R aad overweegt, dat t wee grieven zijn 
aangev_oerd ; 

1°. dat de verordening a ls iu strijd met de 
wet verbindende kracht mist , omdat art. 238 
d er Gemeentewet de gemeente slechts de be
voegdheid geeft gelden te heffen voor het ge
bruik of genot van voor den openba ren dienst 
bestemde gemeentewerken, -bezit tingen of in
richtingen, voorzooverre dat gebruik is in 
overeenstemming met de bestemming van het 
door den openbaren dienst best emde gemeente
werk, -bezitting of inrichting, terwijl de onder
werpelijke verordening op de heffing van z.g. 
precariorechten Yerder gaat, immers geen reke
ning houdt met dat Yereischte van gebruik 

Raad zijn te berde gebracht: 
0. hieromt rent: 
dat het antwoord op de vraag, of eene ge

meentelijke heffing als de onderwerpelijke wegens 
het hebben va n boven gemeentegrond of -water 
uitstekende balcons, uitsteekijzers, uithang
borden op de wet i, gegrond, hiervan afhangt, 

, of hij , die deze uitsteeksels heeft, daardoor 
geacht kan worden gebruik t e maken of genot 
te hebben van een voor den openbaren dienst 
bestemd gemeentewerk in den zin van art. 238 
der Gemeentewet ; 

dat in dit voorschrift wordt gedoeld op een 
gebruik of genot overeenkomstig de be;;lemrning 
van het gemeentewerk , in deze gemeentegrond 
of -water ; 

dat de best emming van gemeentegrond of 
-water velerlei kan zijn en de gemeentegrond 
onder andere zooals in het onderhavige geval 
kan dienen voor openbare straat ; 

dat in zulk gevál het gebruik of genot in 
overeenstemming moet zijn met de verkeers
doeleinden, welke bij den gem eentelijken straat
aanleg \"Oorzitten ; 
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dat nu va n zoodanig gebruik of genot bij 
het hebben van een balcon, een uitsteekijzer 
of een uithangbord boven de openbare straat, 
zonder meer , geen sprake is; 

dat toch door het hebben van een balcon wel 
gebruik wordt gemaakt van de luchtruimte 
boven de straat, maar niet van de straat zelf, 
terwij l het genot zich beperkt tot een uitzicht 
over de straat, hetgeen niet is een genot van 
de straat overeenkomstig hare bestemming als 
verkeersmiddel ; 

dat men door het hebben van een u itst eekRel 
al evenmin gebruik maakt of genot heeft van 
de straat ; 

dat ten slotte ook het uithangbord geenerlei 
gebruik of genot geeft van de straat, daar wel 
is waar het uithangbord gelegenheid verstrekt 
het op de straat verkeerende pu bliek kenbaar 
t e maken, wat het bord vermeldt, maar t och 
ook dit niet anders is dan het gebruik van de 
luchtru imte boven de st raat ; 

dat er nu wel misschien gevallen denkbaar 
zijn, waarin men mag aannemen , dat door het 
hebben van een balcon, een uitsteekijzer, een 
uithangbord boven de openbare straat , hetzij 
in verband met andere inrichtingen, hetzij door 
eene zeer bijzondere plaats ing gebruik wordt 
gemaakt of wordt genoten van de openbare 
straat overeenkomstig haar verkeersdoeleinde, 
en er wellicht eveneens gevallen denkbaar zijn, 
waarin door het hebben van een balcon, een 
uitsteekijzer, een uit hangbord boven gemeente
grond, welke géén openbare straat is, of boven 
gemeentewater daarvan wordt gebruik gemaakt 
of genoten volgens de bestemming van die -
geen openbare st raat zijnde - gemeentegrond 
of van dat gemeentewater, doch dat de ge
meente, die in dergelijke bijzondere gevallen 
de belasting wil heffen, ze dan in hare veror
dening moet omschrijven ; 

dat echter eene verordening, die ga.nsch alge
meen het hebben van bedoelde uitsteeksels 
boven gemeentegrond of -water belastbaar 
verklaart een heffingsgebied omvat, dat uit
gaat buiten de grenzen tl.oor art. 238 der Ge
meentewet gest eld ; 

dat de onderwerpelijke verordening derhalve 
voorzoover zij zonder meer belastbaar stelt het 
hebben boven gemeentegrond of -water van 
balcon, uit st eekij zer, uit hangbord in zóóver 
n iet verbindend is ; 

0 . dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat 
de uitspraak van den Raad moet worden ver
niet igd en verder beslist als · hierna te ver 
melden ; 

Vernietigt de bestreden u itspraak ; . 
En alsnu rechtdoende ten principale; 
Vernietigt de beslissing van den I nspecteur 

der gemeentebelastingen te Leiden ; 
Vernietigt den aanslag voorzoover daarbij 

3 X f 1.50 belast ing is geheven wegens een 
booglamp (bedoeld is uitsteekijzer) , ba lcon en 
uit hangbord. !W. v. G.) 

4 November 1927. K oNIXKLIJK BESLU I T. 
De omstandigheid , dat Burg. en Weth . 

<fen plicht, hun bij het laatste lid van art. 31 
der Gem .wet opgelegd, verzuimd hebben, 
kan n iet leiden tot vernietiging van het 
besluit van den Raad tot niet-toelat ing. 

De Raad heeft t,erecht tot niet-toelating 

besloten op grond dat bij den geloofsbrief 
niet was overgelegd het bericht , bedoeld 
in art. 13, derde lid . 

WIJ WILHELMINA, E::sz . 
Beschikkende op het beroep ingest eld door 

Th. A. Roelans, P. A. H ermans en J . .F. de 
Brnijn, allen te Ossenisse, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Zeeland van 5 Augustus 
1927, n°. 152, 3e Afd. , bet reffende hunne niet 
toelating als lid van den R aad dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d o 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Oct ober 1927, n°. 852; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 31 
Oct . 1927, n°. 8411 , Afd. B. B. ; 

0. rlat Ged. Staten van Zeeland bij besluit 
van 5 Augustus 1927, het besluit van den Raad 
der gemeente Ossenisse van 23 Juli 1927, 
waarbij Th. A. R oelans, P. A. H ermans en 
,T. F . de Bruyn niet zijn t oegelat en als r aadslid, 
hebben gehandhaafd, daarbij overwegende, dat 
zij niet zijn toegelaten op grond, dat zij bij hun 
geloofsbrief niet hadden overgelegd het bericht, 
bedoeld in art. 13, derde lid, der Gemeentewet ; 
dat bedoeld bericht blijkens art. 13, vierde lid, 
der Gemeentewet, een onderdeel vormt Yan 
den geloofsbrief e11 .als zooclanig door den be
noemde moet worden overgelegd ; • 

dat de niet t oegelaten raadsleden in beroep 
aanvoeren, dat zij zich wel bewust zijn bij 
vergissing een deel van den geloofsbrief niet t e 
hebben overgelegd ; dat echter in de kennis
geving van hunne niet-toelating door Burge
meester en Wethouders niet voldaan is aan 
het bepaalde in art. 31 der Gemeentewet, 
waarin is voorgeschreven dat de niet toegelatene 
met de reden van 's Raads beslissing bekend 
gemaakt wordt ; dat zij op grond van die 
onwet tige kennisgeving van Burgemeester en 
Wethouders verzoeken het besluit van Geel . 
Staten niet goed te keuren ; 

0 . dat art. 31, laat,st e lid, der Gemeentewet 
Burgemeester en Wethouders den plicht oplegt, 
om hem, die door den gemeenteraad niet als lid 
is toegelaten, bekend te ma ken mot de redenen 
van 's Raads beslissing ; 
. dat de omstandigheid, dat Burgemeester en 
Wethouders dezen plicht verzuimd hebben, 
niet kan leiden tot vernietiging van het besluit 
van den gemeenteraad ; 

dat de gemeenteraad van Ossenisse op den 
in het besluit van Ged. Stat en vermelden 
grond terecht de appellan ten niet als lid van 
den R aad heeft t oegelaten ; 

dat derhalve Ged. Sta,t en van Zeeland terech t 
voornoemd besluit van den gemeenteraad van 
Ossenisse hebben gehandhaafd ; · 

Ge.zien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

5 N oi-ember 1927 . lhsturr, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
de firm a J . van Zwet en Zonen te R otterdam 
tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 19/25 Au
gustus 1926, waarbij haar en haren recht-
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verkrijgenden voorwaardelijk vergunning 
is verleend tot het oprichten van eene 
inrir hting tot het verwerken van kaas met 
zes electromotoren, met een gezamenlijk 
vermogen van ten hoogste 18 P.K. voor 
het drijven van een goederenJift, een 
transporteur en vier transpqrtabele kaas
schrapmachines. S. 3s8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de firma J. van Zwet en Zonen te Rotterdam 
tegen het besluit van Burgermeester en Wet
houders dier gemeente van 19/25 Augustus 
1926, waarb~j haar en haren rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene inrichting tot het verwerken 
van kaas met zes electromotoren, met een ge
zamenlijk vermogen van ten hoogste 18 P.K. 
voor het drijven van een goederenlift, een 
transporteur en vier transportabele kaa-sschrap
machines in de begane-gronds- en zolderver
dieping van het pakhuispand aan de Leuve
haven n°. 131, kadastraal bekend gemeente 
Rotterdam, Sertie H , nos. 177, ll l6 en 1563 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Mei 1927, n°. 318 en van 3 Augustus 1927, 
n°. 318/124 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 31 October 
1927, n°. 514 H , Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders de vergunning hebben verleend onder 
een 6-tal voorwaarden, waarvan die sub 5°. 
luidt als volgt: 5°. dat de lantarens en ramen 
in den achtergevel en in den uitbouw, uitge
zonderd die van de hoogst gelegen zolder
verdieping; va-st, gesloten en goed beglaasd 
worden gemaakt en onderhouden en de even
tueel benoodigde luchtkokers tot ten minste 
1 M. boven de nok van het dak worden op
getrokken ; 

dat de appellante in beroep tegen deze voor
waarde bezwaar maakt, aanvoerende, dat zij 
het pand in kwestie weliswaar gebruikt voor 
den opslag van kaas, doch zij betwist, dat de 
naburige woonhuizen hinder van kaaslucht 
zouden ondervinden ; dat het bedoelde pand 
is voorzien van een groote binnenplaat-s, waarop 
iedere bewaarruimte voldoende ventileert door 
ramen, terwijl bovendien nog op iederen zolder 
een luchtkoker is aangebracht en alle vloeren 
van openingen voorzien zijn, zoodat steeds 
een afdoende ventilatie plaats heeft en van 
eenigen overlast aan de naburen uit dezen hoofde 
niet is gebleken ; dat de bestreden voorwaarde 
het pand als kaaspakhuis onbruikbaar zou 
maken, daar dan juist aan den kant van den 
Schiedamschedijk door het afgesloten zijn van 
de ramen behoorlijke ventilatie onmogelijk zou 
worden ; dat - wat hier echter ook van zij -
deze voorwaarde in ieder geval in strijd is met 
de wet, welke voor kaaspakhuizen geen ver
gunning ingevolge de Hinderwet vereisch.t ; 
dat de vergunning dan ook alleen is gevraagd, 
omdat in de inrichting een electrische lift met 
transbordeur werd geplaatst, ·en de gestelde 
voorwaarde dus alleen mag betreffen de in
richting voor zooverre daarvoor vergunning 
noodig is en-niet het gebruik van de inrichting 
voor doeleinden, waarvoor de wet geen ver-

gunning voorschrijft, als in dit geval voor den 
opslag van kaas ; 

Overwegende, dat de inrichting van appel
lante tot het verwerken van kaas wordt ge
dreven door electromotoren van een gezamen
lijk vermogen van meer dan 2 P.K., zoodat 
voor het oprichten dezer inrichting, krachtens 
het bepaalde in de artikelen 1 en 2, !nis, der 
Hinderwet, vergunning noodig is ; 

dat vergunning vereischt is voor de inrichting 
in haar geheel en niet slechts voor een deel 
er van, en de te stellen voorwaarden dan ook 
de geh.eele inrichting mogen betreffen ; 

dat door omwonenden van de inrichting, 
inzonderheid bij warme weersgesteldheid, hinder 
van d e kaa.slucht ,vordt ondervonden ; 

dat deze hinder in eene inrichting, clie inge
volge de Hinderwet vergunningsplichtig is, 
valt aan te merken als een bezwaar, waartegen 
de Hinderwet bescherming verleent, en Burge
meester en Wethouders derhalve bevoegd waren 
tot het stellen van eene voorwaard~, strekkende 
tot het tegengaan van bedoelden hinder ; 

dat echter, mede naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid, met wiens 
gevoelen terzake W~j Ons vereenigen, de betref
fende voorwaarde door eene voor appellante 
minder bezwarende kan worden vervangen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam van 19/25 Augustus 1926 
de aan de daarbij verleende vergunning onder 
5°. verbonden voorwaarde te doen luiden als 
volgt : 

5°. dat de lantarens en ramen in den achter
gevel en in den uitbouw, uitgezonderd die van 
de hoogst gelegen zolderverdieping, gesloten en 
goed beglaasd worden gemaakt en onder
houden en de eventueel benoodigde luchtkokers 
tot ten minste l M. boven de nok van het dak 
worden opgetrokken. De ramen in den achter 
gevel van de ruimte, waar kaas wordt gepara
fineerd, moeten t '3 allen t ijde gesloten worden 
gehouden. De overige ventilatie-openingen in 
den achtergevel mogen gedurende de maanden 
April tot en met September niet geopend 
worden. In den achtergevel mogen alleen de 
noodige openingen worden aangebracht voor 
ventilatoren, die lucht in de bergruimten blazen, 
mits deze openingen zijn voorzien van auto
matisch werl<encle afsluitingen, die zich sluiten, 
wanneer de ventilatoren buiten werking zijn. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking ~ebracht binnen 
twee maanden na de dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is bela-st 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 Ge
schillen van Bestuur. 

Het Loo, den 5den November 1927. 
WILHELMINA. 

De Mini ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. LOTEMAKER DE BRUÏ E . 

( Uitgeg. 24 No1•. 1927). 
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N°. 514H. 
AFDEELING: 

ARBEID. 's-Gravenhage, 31 October 1927. 

Aan de Koninr,in. 
Onder dagteekening van 4/10 Mei 1927 is 

door den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, advies uitgebracht 
omtrent het beroep, ingesteld door de firma 
J". van Zwet en Zonen te Rotterdam tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
die gemeente van 19/25 Augustus 1926,waarbij 
haar en haren rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot het oprichten 
van eene inrichting tot het verwerken van kaas. 
Het advies der Afdeeling strekt er toe om met 
handhaving voor het overige van het bestreden 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam de daarbij onder 5°. aan de vergun
ning verbonden voorwaarde te doen vervallen. 
Het voorgedragen ontwerp-besluit luidt als 
volgt : 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
,de firma J. van Zweten Zn. te Rotterdam tegen 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente -van 19/25 Augustus 1926, waarbij 
haar en haren rechtverkrij&enden voorwaarde
lijk vergunning is verleena tot het oprichten 
van ecne inrichting tot het verwerken van kaas 
met zes electromotoren, met een gezamenlijk 
vermogen van ten hoogste 18 P.K. voor het 
-drijven van een goederenlift, een transporteur 
en ,ier transportabele kaasschrapmachines in 
de begane-gronds- en zolderverdieping van het 
pakhuispand aan de Leuvehaven n°. 131, 
kadastraal bekend gemeente Rotterdam, Sectie 
H. n°. 177, 1116 en 1563 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1927, n<>. 318; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders de vergunning hebben verleend onder 
een 6-tal voorwaarden waarvan die sub 5°. 
luidt als volgt : 

5°. dat de lantarens en ramen in den achter
gevel en in den uitbouw, uitgezonderd die van 
de hoogst gelegen zolderverdieping, vast, gesloten 1 

en goed beglaasd worden gemaakt en onder
houden en de eventueel benoodigde luchtkokers 
tot ten minste 1 M. boven de nok van het dak 
worden opgetrokken ; . 

dat de appellante in beroep tegen deze voor
waarde bezwaar maakt, aanvoerende dat zij 
het pand in kwestie weliswaar gebruikt voor 
den opslag van kaas, doch zij betwist dat de 
naburige woonhuizen hinder van kaaslucht 
zouden ondervinden ; dat het bedoelde pand 
is voorzien van een groote binnenplaats, waarop 
iedere bewaarruimte voldoende ventileert door 
ramen, terwijl bovendien nog op iederen zolder 
een luchtkoker is aangebracht en alle vloeren 
van openingen voorzien zijn, zoodat steeds een 
afdoende ventilatie plaats heeft en van eenigen 
overlast· aan de naburen uit dezen hoofde niet 
is gebleken ; dat de bestreden voorwaarde het 
pand als kaaspakhuis onbruikbaar zou maken, 
daar dan juist aan den kant van den Schie
damsched\jk door het afgesloten zijn van de 
ramen behoorlijke ventilatie onmogelijk zou 
worden ; dat - wat hier echter ook van zij -

deze voorwaarde in ieder geval in strijd is met 
de wet, welke voor kaaspakhuizen geen ver
gunning ingevolge de Hinderwet vereischt ; 
dat de vergunning dan ook alleen is gevraagd 
omdat in de inrichting een electrische lift met 
transbordeur werd geplaatst, en de gestelde 
voorwaarde dus alleen mag betreffen de inrich
ting voor zooverre daarvoor vergunning noodig 
is en niet het gebruik van de inrichting voor 
doeleinden, waarvoor de wet geen vergunning 
voorschrijft, als in dit geval voor den opslag van 
kaas; 

Overwegende, dat de 5de aan de vergunning 
verbonden voorwaarde door Burgemeester en 
vVethouders is gesteld ter tegemoetkoming aan 
het bezwaar van hinder, welke van de kaas
! ucht zou kunnen worden ondervonden : 

dat echter deze hinder niet is een bezwaar, 
hetwelk de bepalingen der Hinderwet beoogen 
te weren; 

dat toch eene inrichting tot het opslaan en 
het verwerken van kaas niet voorkomt onder de 
opsomming in art. 2 der Hinderwet van inrich
tingen, welke - naar luid van art. 1 der wet -
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; 

dat weliswaar de aanwezigheid van electro
motoren van een gezamenlijk vermo~en van 
meer dan 2 P.K. de inrichting der appellante 
krachtens art. 2 Ibis onder bereik der Hinderwet 
brengt, doch dat uit deze omstandigheid niet 
voortvloeit dat in dit geval rekening zou moeten 
worden gehouden met een bezwaar waartegen 
indien de inrichting zonder de bedoelde electro
motoren zou worden gedreven, de wet geen 
bescherming verleent ; 

dat tegen de bovenbedoelde voorwaarde 
mitsdien terecht bezwaar is gemaakt ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit de daarbij onder 5°. aan de 
vergunning verbonden voorwaarde te doen 
vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
2 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

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." 

Aangezien de ondergeteekende zich met dit 
ontwerp-besluit niet kon vereenigen, heeft hlj de 
daartegen bij hem gerezen bedenkingen ter 
kennis gebracht van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
Blijkens haar nader advies vindt de Afdeeling 
echter geen vrijheid tot wijziging van het aan 
Uwe Majesteit aangeboden ontwerp-besluit. 

De Afdeeling verklaart in haar nader advies 
van oordeel te zijn en te blijven, dat wanneer 
eene inrichting slechts uit krach te van artikel 2 I 
of Ibis der Hinderwet onder het bereik dezer 
wet valt, de te stellen voorwaarden de geheele 
inrichting mogen betreffen en niet slechts de 
krachtwerktuigen, waardoor zij wordt bewogen, 
maar dit neemt, naar het haar voorkomt, niet 
weg, dat door het stellen van voorwaarden 
slechts behoort te worden tegemoet gekomen 
aan bezwaren, waartegen blijkens de bepalingen 
der Hinderwet door deze wet bescherming 
wordt verleend. 
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Blijkens ontwerp-besluit en nader advies 
neemt de Afdeeling het standpunt in, dat de 
Hinderwet niet toelaat ten aanzien van eene 
inrichting, die alleen uit hoofde van het daarin 
gebezigde krachtwerktnig vergunningsplichtig 
is, rekening te houden 1net bez·waren, waar
tegen de wet geen bescherming zou verleenen, 
indien de inrichting zonder dat krachtwerktuig 
werd gedreven, en die met het gebruik daarvan 
geen verband houden. 

Zoodoende zouden voorwaarden, verbonden 
aan eene vergunning voor eene strookarton
fabriek, eene papierfabriek, eene kunstzijde
fabriek, eene spinnerij, eene weverij; eene 
meubelfabriek, eene confectiefabriek, eene 
koffiebranderij, eene tapijtklo2perij enz. geen 
betrekking mogen hebben op de bezwaren van 
verontreiniging van water, bodem en lucht, 
van brandgevaar, van geraas, van stof- en 
stankverspreiding, tenzij deze bezwaren een 
rechtstreeksch of middellijk gevolg mochten 
zijn van het gebruik van het krachtwerktuig. 

De ondergeteekende ziet voor deze beperking 
der bevoegdheid om aan eene vergunning voor
waarden te verbinden in de Hinderwet geen 
enkel steunpunt. Artikel 1 der wet verbiedt 
inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken, op te richten zonder 
vergunning. Artikel 2 somt die inrichtingen 
op en stelt- daarbij de onder I en Ibis genoemde, 
die op grond van de daarin gebezigde beweeg
kracht vergunningsplichtig zijn, geheel op 
dezelfde lijn als de overige genoemd onder I en 
die onder II tot en met XVIII, voor welke 
wegens den aard van het daarin uitgeoefende 
bedrijf eene vergunning vereiscbt wordt. Zoowel 
bij eerstgenoemde als bij laatstgenoemde cate
gorie wordt de inrichting in haar geheel, en niet 
ten opzichte van bepaalde onderdeelen daarvan 
of bepaalde werkzaamheden daarin verricht, 
aan den vergunningsplicht onderworpen. Ook 
geen van de overige artikelen der Hinderwet, 
met uitzondering van artikel 4, onder 2°., maakt 
eenig verschil tusschen beide categorieën van 
inrichtingen en met name niet de artikelen 11 
en 12, die betrekking hebben op het weigeren 
der ver~unning en het verleenen eener voor
waardelijke vergunning. 

Veeleer strekken voorschriften, als die vervat 
in artikel 5, onder 1° en 2°., artikel llbis, 
artikel 14, onder 1°.,en artikell 7, tot aanwijzing. 
dat bij eenige beslissing, die ingevolge de Hin
derwet genomen moet worden met betrekking 
tot eene inrichting als de onderwerpelijke, voor 
het maken van een principieel onderscheid 
tusschen wat met de beweegkracht der inrich
t ing verband houdt en wat daarbuiten valt geen 
grond bestaat. 

Ook in de schrifte~jke en mondelinge ge
dachtenwisseling met de Staten-Generaal over. 
het ontwerp der Hinderwet en de voorstellen 
tot wijziging dier wet is geen argument te vinden 
voor de door de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur voorgestane opvatting. Uit de 
Memorie van Toelichting en de Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der 
Tweede Kamer betreffende het ontwerp van 
wet, strekkende tot opneming van nummer 
Ibis in artikel 2 der Hinderwet, valt integendeel, 
zij het ook indirect, af te leiden, dat de Regee
ring ten aanzien van de bestrijding van gevaar, 
schade of hinder door inrichtingen, als bedoeld 

onder dat nnmmer, een ruimer opvatting hul
digde dan thans door de Afdeeling wordt voor
gestaan. 

De opvatting, dat bij inrichtingen, die alleen 
op grond van het geoezigde krachtwerktuig 
vergunningsplichtig zijn, ook bezwaren, die 
niet met het gebruik van het krachtwerktuig 
verband houden, als bezwaren in den zin der 
Hinderwet zijn aan te merken, ligt sinds jaren 
ten grondslag aan de administratieve beslis
singen in beroep inzake de Hinderwet, zooals 
blijkt uit Uwer Majesteits besluiten van 10 De
cember 1906, n° . 52, 20 April 1917, n°. 41, 
14 November 1925, n°. 41, en 2 Juni 1926, 
n°. 10. 

Op grond van het vorenstaande is de onder
geteekende van meerung, dat de bevoegdheid 
van Burgemeester en Wethouders van Rotter
dam om bij het verleenen der onderwerpelijke 
vergunning eene voorwaarde te stellen, strek
kende tot het tegengaan van den hinder van 
kaaslucht niet kan worden ontkend. 

In een namens de appellante ter openbare 
' vergadering van de Afdeeling gehouden pleidooi, 

waarvan een pleitnota werd overgelegd, is 
voorts nog betoogd, dat de gedane aanvraag is 
te beschouwen als eene aanvraag tot uitbreiding 
van de bestaande inrichting en dat bij uit
breiding alleen voorwaarden mogen worden 
gesteld, die hinder tegengaan, welke een gevolg 
van de uitbreiding is. Naar aanleiding hiervan 
merkt de ondergeteekende het volgende op. 

Indien voor eene inrichting, waarvoor reeds 
vergunning tot oprichting is verleend, krachtens 
artikel 14, onder 1°., der Hinderwet, eene uit
breidingsvergunning wordt gegeven, mogen 
daarbij, gelijk reeds meermalen is beslist, geen 
voorwaarden worden gesteld, die haren grond 
niet vinden in de uitbreiding, maar strekken 0111 

gevolgen te keeren, die onafhankelijk van de 
uitbreiding worden ondervonden. Deze beper
king wordt terecht in acht genomen, omdat 
aan bezwaren, die niet met de uitbreiding ver
band houden, op andere wijze kan worden tege
moet gekomen, n.l. door met toepassing van 
artikel 17 der Hinderwet, aan tie oprichtings
vergunning nieuwe voorwaarden te verbinden. 

In het onderhavige geval is echter - en 
terecht - niet vergunning verleend tot uit
breiding eener onder de bepalingen der Hinder
wet vallende inrichting, doch tot oprichting 
eener zoodanige inrichting. De beperking, ten 
aanzien van het stellen van voorwaarden in 
acht te nemen bij krachtens artikel 14, onder 
1°., der Hinderwet verleende uitbreidings
vergunningen, geldt hier niet. 

Intusschen is de ondergeteekende met den 
Directeur-Generaal van den Arbeid van oordeel, 
dat de door Burgemeester en Wethouders 
onder 5°. aan de vergunning verbonden voor
waarde eenigermate kan worden verzacht en 
mitsdien behoort te worden gewijzigd. 

Op grond van het vorenstaande geeft ruj 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging, 
Zich niet te vereenigen met het ontwerp-besluit, 
door de Afdeeling voornoemd bij haar advies 
van 4/10 Mei 1927, n°. 318, overgelegd, maar 
een daarvan afwijkend ontwerp-besluit te 
bekrachtigen, hetwelk Uwer Majesteit hierbij 
wordt aangeboden. 

Het zoude Uwer Majesteit kunnen behagen 
de mede hierbijgaande stukken, tot het archief 
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van den Raad van State behoorende, na ge
maakt gebruik aan den Vice-President van dat 
College te doen toekomen. 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLO'l'EMAKER DE BR UÏNE. 

7 November 1927 . . B1rsLUIT tot naderö wijziging 
van het Komnkluk besluit van 26 October 
1906 (Staatsblad n°. 273), houdende be. 
palingen omtrent de Commissiën van des
kuncügen voor de Rijnvaart en omt.I:ent 
de Rijnschippers- en scheepspatenten 
s. 349. 

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

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 6 
October 1927, La, U., Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, en van 6 October 1927, n° . 30121, 
Directie van Economische Zaken ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 21 Decem 
ber 1925 (Staatsblad n°. 479) tot plaatsing in 
het Staatsblad van den tekst van het meermalen 
gewijzigd Koninklijk besluit van26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273) ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart aangenomen resolutie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1927, n°. 13); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
Ministers van Vlaterstaat en van Buitenland
sche Zaken van 31 October 1927, La. A., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, en van 1 
November 1927, Directie van Economische 
Zaken, n°. 32655; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
I. dat het Koninklijk besluit van 26 October 

1906 (Staatsblad n°. 273), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 26 Augustus 1925 
(Staatsblad n°. 366) zal worden aangevuld als 
volgt: 

Achter artikel 22bis wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 22ter (artikel 25a doorloopenden 
tekst, opgenomen in Staatsblad 1925, n°. 479), 
luidende : 

,,Scheepspatenten, uitgereikt door de be
voegde autoriteiten van een der in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart vertegenwoordigde 
niet-oeverstaten en inhoudende, dat het vaar
tuig beantwoordt aan de door de oeverstaten 
gestelde eischen voor het onderzoek van Rijn
schepen, worden als gelijkwaardig erkend met 
de patenten, welke door de bevoegde autori
t eiten der oeverstaten zijn uitgereikt." 

IL dat dit besluit in werking treedt met 
ingang van den tweeden dag na dien der clag
teekening van het Staat-sblad, waar.in het is 
geplaatst. 

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. 

Het Loo, den 7den November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. n. VEGTE. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

B EELAER'l'S VAN BLOKLAND. 
(Uitgeg. 21 Nov. 1927.) 

7 N ovembe,· 1927. ARREST van den Hoogen Raad 
Art. 5g der Algemeene K eur ,~an Delf. 

land verbiedt om , zonder vergunning van, 
Dijkgraaf en Hoogheemraden, in de zee
duinen elders clan op het strand en op 
vanwege Delfland als voor het publiek 
toegankelijk aangeduide wegen en afritten 
zich te bevinden. 

Nu dit a rtikel, hetwelk niet onderscheidt, 
kenlij k althans mede betreft en op het oog 
h eeft gronden in e igendom bjj anderen, 
wien dus door het artikel het vrije genot 
van hun eigendom geheel kan worden 
ontnomen, mist het, als verder gaande clan 
art. 625 B. W. toelaat, verbindende kracht. 

(Anders Concl. Aclv.-Gen., nu niet blijkt, 
dat er buiten de voor het publiek toegan
kelijke gronden nog particuliere eigen
dommen binnen de "zeecluinen" liggen en 
derhalve evenmin, dat aan eigenaren elk 
genot van hun eigendom zou zijn ontnomen.) 

(Alg. Keur van het Hoogheemraadschap V/1,n 
Delfland, art. 5g ; B. W. art. 625.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savel berg, 
Jhr. Feitb, Taverne en van Dijck. 

Op het beroep van J. B., requirant ,·an 
cassatie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage, van 9 Juni 
1927, waarbij hij wegens: ,,het in Delfland 
zonder vergun,ning van Dijkgraaf en Hoogheem
raden in de zeecluinen elders clan op het strand 
en op vanwege Delfland als voor het publiek 
toegankelijk aangeduide wegen en afritten zich 
bevinden", met toepassing van de artt. 1, 5g en 
7 van de Algemeene Keur van het Hoogheem
raadschap van Delfland en van art. 23 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijftig cents, 
bij gebreke van betaling en van verhaal te ver
vangen door een dag hechtenis (gepleit door 
Jhr. Mr. G. W. van der Does). 

Conclus.ie van den Adv .. Gen. van Lier. 

Bij mondeling von,nis van den K antonrechter 
te 's-Gravenhage is ten laste van requirant 
bewezen verklaard, dat hij te 's-Gravenhage 
zich heeft bevonden op een perceel grond, toe
behoorende aan het Hoogheemraadschap van 
Delfland en gelegen langs de Noordzee tusschen 
den Nieuwen Waterweg en de grens van Delf. 
land en Rijnland en zich van zee af landwaarts 
uitstrekkende binnell een afstand van 600 
Meter uit de Rijksstrandpalenlijn, zijnde deze 
plaats niet op het strand, noch een vanwege 
Delfland als voor het publiek toegankelijk 
aangeduide weg of afrit, zonder dat hij was 
voorzien van de daartoe vereischte vergunning 
van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland. 
Dit feit werd door den Kantonrechter strafbaar 
geoordeeld als overtreding van art. 5 ad g 
van de Algemeene K eur van Delfland. De 
K antonrechter nam daarbij in aanmerking, 
dat in verband met het beheer over den bij 
dagvaarding bedoelden grond, opgedragen aan 
en uitgeoefend door het Hoogheemraaçlschap 
Delfland, kon worden gezegd, dat die grond 
,,toebehoort" · aan genoemd H oogheemraad
schap. Deze uitlegging der dagvaarding is rnn 
feitelijken aard, zoodat de telastelegging aldus 
is te verstaan, dat de bedoelde grond " in beheer 
toebehoort" aan het Hoogheemraadschap. 
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Tegen dit hem veroordeelend vonnis is na
mens requirant bij pleidooi als middel van 
cas atie gesteld : 

chending of verkeerde toepa,s ing van art. 
ö ad g van de Algemeene Keur van het Hoog
heemraadschap van Delfland, laatstelijk gewij
zigd bij besluit van 30 April 1925, goedgekeurd 
17 Augustus 1925, van art. 625 en 584 B. W. 
en van artt. 152, 153 en 193 Grondwet, omdat 
de Kantomechter art. 5 ad g van de Algemeene 
Keur va.n Delfland verbindend heeft verklaard, 
hoewel dit artikel zonder eenige beperking aan 
een ieder verbiedt zich in de zeeduinen anders 
dan op het strand en op de wegen en afritten 
te bevinden ; 

ten onrechte, daar d oor d e ze b epaling ook 
de eigenaar en de door hem gezonden personen 
hun eigendom zelfs niet meer zouden kunnen 
betreden en den eigenaar door deze bepaling 
dus elk genot van den eigendom wordt ont
nomen, zonder dat nochthans de bepaling ver
nietiging of onbruikbaarmaking van eigendom 
voorschrijft. 

Blijkens de bij pleidooi ge~even toelichting 
is de strekking van het midael deze, dat aan 
het art. ö ad g der Keur ingevolge de juris
prudentie van Uwen Raad verbindende kracht 
moet worden ontzegd, omdat dit artikel den 
eigenaar van grond, gelegen binnen het door 
het artikel bestreken terrein alle genot van 
zijn eioendom zou ontnemen en hij zich zelfs 
niet meer op zijn eigen grond zou mogen be
vinden, noch anderen er op zou mogen doen 
gaan. 

Het bedoelde artikel luidt : Het is verboden 
zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoog- 1 

heemraden in de zeeduinen elders dan op het 
strand en op van wege Delfland als voor het 
publiek toegankelijk aangeduide wegen en af
ritten zich te bevinden. En in art. l wordt 
aangegeven wat de Keur onder "zeeduinen" 
verstaat. 

Requirant heeft niet beweerd, dat hij eigenaar 
Yan grond is gelegen binnen het terrein, waarop 
art. 5 ad g van toepassing is, terwijl ook niet 
gebleken is, dat binnen dit terrein gronden in 
eigendom toebehoorende aan particulieren ge
legen zijn. 

De Keur laat toe zich te bevinden op het 
strand en op de van wege Delfland als voor het 
publiek toegankelijk aangeduide wegen eri 
afritten. Dat er buiten deze toegankelijke 
gronden nog particuliere eigendommen binnen 
het bedoelde terrein liggen - van welke onder
stelling het middel uitgaat - blijkt niet, en 
derhalve evenmin, dat aan die als bestaand 
veronderstelde eigenaren elk genot van hun 
eigendom zou zijn ontnomen. 

H et middel mist alzoo feitelijken grondslag. 
Ik concludeer tot verwerping van ·het beroep. 

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

van Dijck; . 

0. dat dit telastgelegde feit bij het bestreden 
vonnis is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, nemende de 
Kantomecht-er hierbij in aanmerking - zulks 
naar aanleiding van de ontkentenis van den 
requirant, dat de bij de dagvaarding· bedoelde 
grond toebehoort aan het Hoogheemraadschap 
van D~lfland - , dat in verband met het beheer 
over dien grond, opgedragen aan en uitgeoefend 
door dat Hoogheemraadschap, kan worden 
gezegd, dat de bewuste grond "toebehoort" 
aan genoemd Hoogheemraadschap ; 

0 . ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat art. 5g der Algemeene Keur van het 

Hoogheemraadschap van Delfland luidt als 
volgt: 

"Het is verboden zonder vergunning van 
Dijkgraaf en Hoogheemraden : gin de zeeduinen 
elders dan op het strand en op vanwege Delfland 
als voor het publiek toegankelijk aangeduide 
wegen en afritten zich te bevinden" , - t erwijl 
volgens art. 1 dier Keur onder "zeeduinen" ten 
deze worden verstaan : 

"1°. de gronden langs de Noordzee tusschen 
den Nieuwen Waterweg en de grens van Delf
land en Rijnland en zich van de zee. af land
waarts uitstrekkende tot 600 Met-er uit de 
Rijksstrandpalenlijn, met dien verstande, dat 
waar binnen evengenoemden afstand, uit de 
Rijksstrandpalenlijn inlaagdijken zijn gelegen 
(te weten de Nieuwlandsche en Noordlandsche 
dijken en de Delflandsche "Slaperdijken" onder 
's-Gravenzande, Monster en Loosduinen) de zee
duinen geacht zullen worden zich niet verder 
uit te strekken dan tot den teen van het binnen
beloop van die inlaagdijken" ; 

?o ,, . 

a;t· ni~t i~ 
0

g
0

ebl~ken, dat de bij de dagvaarding 
bedoelde grond of welk ander gedeelte der 
"zeeduinen" ook in eigendom toebehoort aan 
het Hoogheemraadschap van Delfland ; 

dat daartegenover bij de artt. 3 en 5, 1 der 
Algemeene Keur voormeld verplichtingen wor
den opgelegd en rechten toegekend aan de eige
naars van "de zeeduinen", waaruit volgt, dat 
de eigendom van "de zeeduinen" door de 
Verordening zelve bij anderen dan het Hoog
heemraadschap wordt verondersteld te zijn, 
terwijl uit art. 3 - bedoelde eigenaars ver
plichtend de ambtenaren van het Hoogheem
raadschap op hunne gronden toe te laten -
en uit art. 6 - voorschr~jvend, dat, behalve 
in bijzondere omstandigheden, art. 5g niet van 
toepassing is op de bebouwde kommen van 
Scheveningen en Hoek van Holland - tevens 
blijkt, dat bij dien door de Verordening zelve 
veronderstelden eigendom van anderen niet 
enkel is gedacht aan het strand of aan vanwege 
Delfland als voor het publiek toegankelijk aan
geduide wegen of afritten; 

Gelet op het middel van cas atie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan den 
requirant is telastgelegd, dat hij op 5 Maart 
1927, des namiddags omstreeks 3½ uur, te 
's-Gravenhage, enz. (zie aanhef Concl. Adv.
Gen.); 

dat derhalve art. 5g, hetwelk niet onder
scheidt, kenlijk althans mede betreft en op het 
oog heeft gronden in eigendom bij anderen, 
wien dus door dat artikel het vrije genot van 
hun eigendom geheel kan worden ontnomen ; 

dat mitsdien art. 5g, als verder gaande dan 
art. 625 B. W. toelaat, verbindende kracht 
mist, zoodat het middel van cassatie is gllgrond ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het daarbij bewezenverklaarde is 

, gequalificeerd en den requirant deswege straf 
is opgelegd ; 
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Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
0. dat het bewezenverklaarde ook niet bij 

eenig ander wettelijk voorschrift is strafbaar 
gesteld ; 

Verklaart het bewezenverklaarde niet straf. 
baar; 

Ontslaat den req uirant van alle rechtsver-
volging te dier zake. (N. J.) 

8 November Hl27. BESLUIT tot vaststellin~ van 
bijzondere voorsch;.iften ter uitvoering van 
de Motor- en Rijwielwet voor het verkeer 
op enkele wegen in de gemeente Rotterdam. 
s. 350. 

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

Waterstaat van 17 September 1927, La. G, 
.Afdeeling Waterstaat .A; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet; 
GelP.t op he;t door Onzen Minis~r voornoemd 

overgelegde advies va.i,. Gedeputeerd~ Staten 
van Zuidholland ; 

Den Raad van State gehoord (advies VA.Il 
25 Octobcr_ 1927, n° . 18) ; 

Gezüm het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 3 November 1927, La. G, 
Afdeeling Waterstaat A ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. vast te stellen de volgende bijzondere 

voorschriften ter uitvoering van de Motor
en Rijwielwet, voor het verkeer op enkele 
wegen in de gemeente Rotterdam : 

Art. I. Met afw\jking · in zooverre van de 
a rtikelen 3 en 6 van het Motor- en Rijwielregle
ment wordt ten aanzien van de wegen in de 
gemeente Rotterdam genaamd de Goudsche 
Singel, de Oostzeedijk en de Westzeedijk, de 
ee rste voorzoover betreft het gedeelte van den 
Boezemsingel tot de Jonker Fransstraat, de 
laatste voor zoover betreft het gedeelte van de 
Scheepstimm~rmanslaan · tot den Pieter de 
Hoochwog het volgende bepaald : 

· l. Deze wegen worden, voor wat betreft 
het gede~lte, dat voor rijverkeer is bestemd 
onderscheiden in twee strooken : 

a. de strook, in de eerste plaats aangewezen 
voor tramverkeer ; · 

b. de strook aangewezen voor het algemeen 
verkeer. 

De greris tusschen beide strooken wordt ge
vormd door de buitenste spoorstaaf, die het 
~ichtst bij het midden van den weg ligt. 

2. H et is aan bestuurders van motorriitui
gen, welk" op de bovengenoemde wegen· vol
gens het voorschrift van artikel 38, tweede lid, 
van het genoemde reglement geen grootere 
snelheid mogen ontwikkelen dan 12 K.M. per 
uur, aan bestuurders van rij- of voertuigen, 
geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde, en aan 
bestuurders en geleiders van rij. of trekdieren 
of vee verboden g~bruik te maken van een 
wegstrook, als in 1 onder a bedoeld. 

3. De artikelen 3 en 6 van het genoemde 
reglement gelden voor de gebruikers van een 
wegstrook als in 1 onder b bedoeld, als vormde 
deze een afzonderlijke weg. Artikel 73, eerste 
lid ond"r a, van voormeld reglement, is voor 
zooveel daarbij overtreding van de artikelen 
3 en 6 strafbaar is gesteld, van toepassing. 

4. Het is aan bestuurders van motorrij
tuigen, welke op de hovengeno'!mde wegen een 

grooterc snelheid mogen ontwikkelen dan 12 
K .M. per uur en bestuurders van rijwielen ge
oorloofd gebruik te maken van een wegstrook 
als in 1 onder a bedoeld, doch zulks enkel met 
inachtneming van het onder 5 bepaalde. 

5. De artikelen 3 en 6 van het genoemde 
reglement gelden voor de gebruikers van een 
wegstrook als in 1 onder a bedoeld. als vormde 
deze een afzonderlijken weg. Artikel 73, eërste 
lid onder a, van voormeld reglement, is voor 
zoover daarbij overtreding · van de artikelen 
3 en 6 strafbaar is gesteld, van t.oepassing. 

Art. II. De in artikel I vervatte regeling 
van het. verkeer, wordt op kosten va.n de ge
,neente Rntterdam op door Onzen Minister 
van Waterstaat t e bepalen wijze ter kertnis van 
de weggebruikers <rebracht. 

Art. III. De overtreding van tle in artikel I 
onder 2 gest~lde verbodsbepaling wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twintig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd
vijftig gulden. 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het S taatsblad, 
waarin het is geplaat st. 

Onze Minister voornoömd is belast met de 
uitvoerino van rlit besluit, dat in het Staats. 
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 8sten November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 22 Nov. 1927.) 

8 Nove1nber 1927. K ONIN KLIJK BESLUIT. 
P laats van vestiging van een holding 

company. Beteekenis daarvoor van de 
plaats waar de docht ermaatschappij haar 
bedrjjf uitoefent, waar de administratie 
wordt gevoerd en waar de algemeene ver
gaderingen worden gehouden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar ingebracht 

door het Gemeentebestuur van Nijmegen tegen 
de plaats, waar de aamlooze Vennootschap 
Anton jurgens' Vereenigde Fabrieken, ge
vestigd te Oss, ter zake van een door haar over 
het boekjaar 1925 gedane uitdeeling in de di
vidend- en tantièmebelasting is aangeslagen; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat bij aanslagbiljet van 10 Mei 1927 over 

baar boekjaar 1925 aan de N. V. Anton Jur. 
gens' Vereenigde Fahrieken, gevestigd te Oss, 
een aanslag in de dividend- en tantième
belasting is opgelegd in de gemeente Oss ; 

dat t egen dien aanslag het gemeentebestuur 
van Nijmegen bezwaren heeft ingediend, aan
voerende, dat de administra tie der vennoot
schap wordt gevoerd te Nijmegen, alwaar ook 
de vergaderingen der Directie worden gehou
den; dat derhalve het belangrijkste gedeelte 
van het bedrijf der vennootschap - wier doel, 
blijkens de statuten, alleen omvat het ver
werven van belangen in vennootschappen, het, 
beheeren en financieren daarvan, alsmede het 
verrichten van alle handelingen, die direkt of 
indirekt geacht kunnen worden daarmede in 
verband te staan. alles in den ruimste n zin 
genomen - te Nijmegen wordt uitgeoefend 
en in verband hiermede, ingevolge art. 14bis 
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der Wet op de clividend- en tantièmebelasting 
1917, deze gemeente voor den aanslag als plaats 
van vestiging der vennootschap in aanmerking 
had behooren te zijn genomen ; 

0 . dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat de administratie 
van de N.V. Anton Jurgens' Vereenigde F a
brieken, welke Naamlooze Vennootschà p eene 
zoogenaamde holcling company is, in hoofdzaak 
te N1Jmegen plaats vindt, en dat de Directie 
aldaar pleegt te vergaderen, terwijl door deze 
Naamlooze Vennootschap in de gemeente Oss, 
behoudens dat daar de vergaderingen van aan
deelhouders worden gehoud~n, nagenoeg geen 
werkzaamheden worden verncht ; · 

dat onder die omstandigheden moet worden 
geoordeeld, dat voor de toepassing van art. 14bis 
der Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 
1917 het belangrijkste gedeelte van het bedrijf 
der Naamlooze Vennootschap wordt uitge
oefend in de gemeente Nijmegen ; 

dat derhalve het bezwaar van het gemeente
bestuur van Nijmegen tegen Oss als de gemeente 
van aanslag voor de genoemde Naamlooze Ven
nootschap in de Dividend- en Tantièmebela.sting 
"e17rond is· 0 

Gezien d~ genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de Naamlooze Vennootschap 
Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken ter zake 
van uitdeelingen over het boekjaar 1925 in de 
Dividend- en TantièmebeJaqting moet worden 
aangeslagen in de gemeente N ij megen. (A. B.) 

November 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene pro
vinciën, betreffende normalisatie van pa
pier. 

Ik heb de eer U H.E.G. hierbij te doen toe
komen een aantal exemplaren van mijn rond
schrijven van heden met verzoek Ged. Staten 
Uwer provincie namens mij uit te noodigen een 
exemplaar dier circu laire aan elk der gemeente
besturen in Uwe provincie te zenden. 

In verband hiermede kan de circulaire van 
mijn toenmaligen am btsvoorganger van 17 
October 1855, n°. 148, 2° Afdeeling, uiteraard 
beschouwd worden t hans te zijn vervallen . 
U H .E.G. gelieve het College van de Ged. Staten 
hierop te wijzen. 

Tevens moge ik, op goud van de in de bij
lagen dezer aangevoerde motieven, U H.E.G. 
verzoeken te bevorderen dat ook door Uwe 
provincie en verdere administratiën tot in
voering der nieuwe formaten worde overgegaan. 

BIJLAGE. 

MINISTERIE VAN BfäNENLANDSCHE 
ZAKEN EN LAl~DBOUW. 

~ 0 • 7052. 
Afdeeling B.B. 

Betreffende normalisatie 
van papier. 

Ik heb de eer het volgende onder Uwe aan
dacht te brengen. 

Ingevolge de circulaire van mijn Departe
ment van 17 Octoher .1855, n°. 148, 2de Af-

deeling, zij n toen ter t ijd, door t usschenkomst 
van de Commissarissen des Konings in de pro
vinciën, de gemeenten gewezen op de wensche
lijkheid van het gebruik, voor uitgaande stuk
ken, van papier van in die circulaire nader 
omschre ven, en voor allen gelijke afmetingen. 

Sedert is tot stand gekomen het K. B. van 
31 ,Janua ri 1927, S. 23, houdende regelen om
t rent de formaten van papier, formulieren, 
hoeken en registers iu gebruik bij Rijkscliensten. 

Naar aanleiding hiervan wil het mij voor
komen dat, zoowel uit economisch oogpunt, 
alsook in verband met het belang hetwelk voor 
het in goeden staat houden der archiefstukken 
~elegen is in een uniforme afmeting der stuk
ken, het aanbeveling verdieJJt dat ook door de 
gemeentebesturen tot invoering der nieuwe 
voor de Rijksdiensten bepaalde eenheidsfor
maten worde overgegaan. 

Op grond hiervan moge ik - voor zoover 
noodig - U in overweging geven dienovereen
komstig te willen handelen . 

Aan Ged. Staten der provinciëJJ heb ik mede
gedeeld dat de vorenaangehaalde circulaire van 
17 October 1855, n°. 148, 2• Afdeeling, thans 
beschouwd kan worden te zijn vervallen. 
De Mini ter van Binnenl. 7,aken en Landboiiw, 

J. B. KAN. (B .) 

8November 1927. CENTRALE RAA D VAN BBROEP. 
H et gevoelen van den Pensioenraad, 

dat betrokkenen ten aanzien van clienst
tijden vóór 1 Juli 1922 gelijktijclig door
gebracht in twee of meer betrekkingen, 
die·op clien datum bekleed werden, de keuze 
hebben tusschen inkoop van den dienst
tijd in alle betrekkingen en inkoop van den 
diensttijd in een of meer dier betrekkingen, 
steunt niet op de P. W., welke dergelijke 
keuze niet kent, en is in strijd met het in 
art. 134.3 bepaalde, dat diensttijd in art. 
134.1 bedoeld slechts in zijn geheel kan 
worden ingekocht. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

het Bestuur van den polder Burghorn te 
Schagen, klager, niet verschenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : M. J. Jansen, hoofdcommies bij clien 
Raad, wonende te 's Gravenhage. 

De Centra le Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feit,en van het twistgeding : 
0. dat X. op 1 Juli 1922 de volgende betrek

kingen bekleedde : 
a. secretaris van voormelden polder (sinds 

18 Januari 1877), 
b. pe11Dingmeester van dieJl polder (sinds 

10 September 1903), 
c. perningmeester van het heemraadschap 

de Strykmolens van de Schagerkogge (sinds 
5 April 1887) ; 

0. dat verweerder op 30 Juli 1925 van X. 
heeft ontvangen de bereidverklaring, bedoeld 
in het 5de lid onder c van art. 134 der Pen
sioenwet 1922, voor den inkoop van den dienst-
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tijd vóór 1 Juli 1922 van de onder a en b ge
noemde betrekkingen ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 16 Octo
ber 1926 den diensttijd van X. in de onder 
a en b genoemde betrekkingen vóór l Juli 1922 
doorgebracht do r inkoop geldig voor pensioen 
heeft verklaard, met bepaling van de inkoop
som voor voormelden polder op f 952 ; 

0. dat voormeld Bestuur een bezwaarschrift 
tegen deze beslissing heeft ingediend, aan
voerende dat voormeld bedrag hem te hoog 
voorkomt en dat de inkoopsom op f 530 zal 
zijn t e tellen ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 1 Maart 
1927 het verzoek heeft afgewezen en het be
drag van f 952, a l inkoopsom verschuldigd 
heeft toecrelicht ; 

0. dat het Bestuur bij tegen laatstgemelde 
beslissing tijdig ingediend klaagschrift heeft 
aangevoerd : 

dat, na de verkregen toelichting, het hem· 
gebleken is, dat voormeld bedrag van f 952 
juist is berekend : · 

dat het zich echter riet kan vereenigen, dat 
dit bedrag geheel voor rekening komt van den 
polder Burghorn ; 

dat X. voornoemd toch, behalve secretaris 
en penningmee ter van den polder Burghorn, 
van 9 April 18 7 tot na 30 Juli 1925 penning
meester was van het heemraadschap " de 
Strykmolen van de chagerkoggen"; 

dat X. voornoemd, dezen diensttijd niet 
heeft ingekocht in de verorderstelling, dat 
deze functie geheel buiten de Pen ioenwet zou 
worden gehouden, welke veronder telling ech
ter onjuist is gebleken en dientengevolge de 
inkoop om wordt berekend naar het totaal der 
pensioensgrondslagen op 30 Juli 1925 in de 
drie door hem vervulde betrekkmgen ; 

dat volgens art. 134, derde lid, der Pensioen
wet 1922 S. 240 evenwel diensttijd slechts in 
zijn geheel voor pensioen kan worden ingekocht; 

dat de Pensioenraad, blijkens Rinnooy, 3e 
druk, bladz. 221, wel eens heeft bes list, dat 
deze bepaling betrekking heeft op achtereen
volgens en niet op gelijktijdig bewezen dien
sten, doch dat deze opvatting z.i. niet in 
overeenstemming is met de duidelijke bewoor
dingen der wet : 

dat bovendien bij het door den Pensioen
raad ingenomen standpunt wel de financieele 
belangen Yan het Pensioenfonds worden be
schermd, doch die van de betrókken lichamen 
ernstig kunnen worden benadeeld ; 

dat het onderhavige geval clit op sprekende 
wijze illustreert : 

da t de Pensioenwet den ambtenaar wel laat 
beslis en of hij zijn diensttijd wil inkoopen, 
en de openbare kassen daaraan ondergeschikt 
maakt, maar dat de wet z. i. niet gewild heeft, 
dat de ambtenaar zich zal inlaten met de 
vraag, wefüe lichamen zullen moeten beta len ; 

dat toch verschillende invloeden de bes lis
sing van den ambtenaar zouden kunnen be
heerseben en dientengevoge een zeer onge
wenschte verhouding tusschen bestuur en 
a mbtenaa r zou kunnen worden geschapen; 

dat naar adre ants meening dit een der 
redenen is gewee t, waarom de wc-t beeft be
paald, dat de diensttijd in zijn geheel moet 
worden ingekocht : 

wc halve verzocht is de beslissing ,,an ver-

weerder in zooverre te herzien, dat naar even
redigheid van den diensttijd van X. bij het 
heemraadschap ,.de trykmolens van de Scha
gerkoggen", dit heemraadschap moet bijdragen 
in de inkoopsom; 

0. dat verweerder een contra-memorie beeft 
ingediend luidende : 

In het klaagschrift erkent appellant de juist
heid van het bedrag der bij beschikking van 
16 October 1926. C. N°. 43781 voor den inkoop 
van den diensttijd van X . als secretaris en als 
penningmeester van den polder "B,ughorn" 
re pect ievelijk van 18 Januari 1877 tot en met 
30 Juni 1922 en van 10 eptember 1903 tot 
en met 30 Juni 1922 verschuldigde bijdrage. 
Aangezien het bezwaarschrift van 2 October 
1926 a lleen tegen dat bedrag is gericht is bij 
de be, Jissing van 1 :t\Iaart/1 April 1927 het 
geschil volledig behandeld en is naar onze 
mecning hiermede de procedure be.-'indigd. 

Thans wordt in het klaagschrift een nieuw 
bezwaar geopperd, namelijk hiertegen, dat van 
genoemd bedrag niet tevens een deel ten laste 
van het heemraadschap "de Strykmolens van 
de Schagerkogge" komt. Ons inziens kan 
chter niet naar aan leiding van laatstgenoemde 

beslissing eene uitspraak van den Centra.Jen 
Raad worden uitgelokt over een geschi lpunt, 
dat niet eerst in een bezwaarschrift ter kennis 
van den Pensioenraad is gebracht. Voor zoo
veel het nieuwe bezwaar betreft is of de beslis 
sing van 1 Maart/1 April 1927 er eene in eerste 
in tantie, zoodat het klaag chrift een bezwaar
schrift zou zijn, clan wel is het klaagschrift 
een nieuw bezwaarschrift tegen onze beschik
king van 16 October 1926, C. :N"0 • 43781, dat 
wij dan, aangezien het niet binnen den in 
art. 125 der Pensioenwet 1922 gestelden ter
mijn bij ons is ingediend, niet ontvankelijk 
zouden moeten verklaren. 

Deelt de Centrale Raad deze meen ing niet 
clan moeten wij het in het klaagschrift geopperd 
bezwaar afwijzen op grond hiervan, dat de 
polder " Burghorn" niet langs den weg van 
art . 125 der Pensioenwet kan opkomen tegen 
het feit, dat niet t even aan een ander orgaan 
de verplichting is opgelegd tot beta ling van 
een deel eener bijdrage voor inkoop voor pen
sioen van tijd, niet in dienst van dat orgaan 
doorgebracht- . Voor zooveel betreft het niet 
opleggen van deze verplichting is de beschik
king van 16 October 1926 eene negatieve be
slis ing, ten aanzien van genoemd heemraad
schap genomen, en a ls zoodanig is zij niet 
voor beroep door appellant vatbaar. 

Mocht de Centrale Raad zich clan ook niet 
met deze opvatting kunnen vereenigen en. 
neemt deze zoowel ten opzichte van het in het 
klaagschrift naar voren gebracht nieuw be
zwaar als t en opzichte van de reclame tegen 
het feit van het niet medebeta len door het 
heemraadschap voornoemd van de vastge
stelde inkoopsom, appellant's bevoegdheid 
van beroep aan, dan wenscben wij ter weerleg
ging van bedoeld nieuw bezwaar het volgende 
aan te voeren : 

X. bekleedde bij het in werking treden van 
de Pensioenwet de betrekkingen van secretaris 
van den polder "Burghorn", penningmee ter 
van dien polder en penningmeester van het 
heemraadschap "de trykmolen van de cha
gerkogge" respectievelijk van 18 J anuari 1877, 
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10 September 1903 en 5 April 1887 af. H ij 
zond ons voor den inkoop van den diensttijd 
vóór l Juli 1922 in elke van eerstgenoemde 
twee betrekkingen wel (op 30 Juli 1925), voor 
~en inkoop van den diensttijd vóór 1 Juli 1922 
m laatstgenoemde betrekking niet de bereid
verklaring bedoeld in het vijfde lid onder c 
van art. 134 der Pensioenwet. Naar onze 
meen.ing ziet, waar i nkoop van diensttijd vol
gens art. 134 facultatief is, het derde lid van 
dat artikel alleen op achtereenvolgens ver
vulden diensttijd, niet op cliensttijd vóór 1 Juli 
1922 gelijktijdig doorgebracht in twee of meer 
betrekkingen, die op dien datum bekleed wer
den. Voor zooveel betreft zoodanige parallel 
loopende diensttijden hebben ons inziens de 
betrokkenen de keuze t usschen inkoop van 
den diensttijd in alle betrekkingen en inkoop 
van den diensttijd in een of meer dier betrek
kingen . Op grond hiervan hebben wij naar 
aanleiding van de door X. ingezonden bereid
verklaring den inkoop voor pensioen a lleen 
van zijn diensttijd als secfftaris en als penning
meester van den polder "Burghorn" geregeld. 

Voor de berekening van de inkoopsom heb
ben de volgende gegevens gediend : 

X = 73 ; G = 60 + 60 + 120 = 240 ; N = 
48½; g = 60 + 60 + 120 = 240; n = 3 1 / 12 
{l Juli 1922 tot 30 Juli 1925). De letters zijn 
die genoemd in bijlage C. van het bij K. B. 
van 22 Maart 1926 S. 47 gewijzigd K. B. van 
22 December 1922 S. 684. · 

Wat aangaat het recht : 
0. dat klager bezwaar heeft gemaakt tegen 

het bedrag van de door hem voor X. t e betalen 
inkoopsom, zoodat ook de bij klaagschrift aan
gevoerde grief, dat niet klager alléPn di.e in
koopsom zal t e betalen hebben, de grootte van 
het door hem verschuldigde bedrag betreft, 
en deze Raad die grief zal hebben te onder
zoeken; 

0. dienaangaande, dat X . op 1 Juli 1922 
voormelde onder a, b en c genoemde betrek
kingen sinds 10 September 1903 gelijktijdig 
bekleedde, maar enkel voor die onder a en b 
genoemde stappen tot inkoop heeft gedaan; 

0. dat verweerder's gevoelen, dat "voor 
zooveel betreft zoodanige parallel loopende 
diensttijden" de betrokkenen de keuze hebben 
"tusschen inkoop van den diensttijd in alle 
betrekkingen en inkoop van den diensttijd in 
een of meer dier betrekkingen", niet st eunt 
op de Pensioenwet, welke een dergelijke keuze 
niet kent, en in strijd is met het in art. 134 3 
bepaalde, dat diensttijd in art. 134.1 bedoeld 
slechts in zijn geheel kan worden ingekocht ; 

0. dat dus verweerder het voor inkoop ver
achuldigde bedrag ten onrechte geheel heeft 
gebracht ten laste van klager, doch het door 
dezen verschuldigde naar evenredigheid van 
den diensttijd van X. bij klager en voormeld 
heemraadschap moet worden berekend; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt voormelde beslissiQ.gen voor zoo

ver de vaststelling van de door klager voor 
X . te betalen inkoopsom op f 952 betreft ; 
, Verstaat dat, met inachtneming van het 
vorenstaande, de door klager voor den inkoop 
van X . verschuldigde bijdrage nader zal zij n 
vast te st-ellen. (A. B.) 

8 November 1927. CENTRALR RAAD VA::-' BEROEP. 
Door te beslissen dat de aan klager 

tevoren toegekende verhooging van inva
liditeitspensioen ingetrokken wordt en 
wordt verminderd tot eene van lager be
drag. heeft de Pensioenraad de beslissing 
tot toekenning van eerstgenoemde ver
hooging in klagers nadeel herzien. Volgens 
art. 130 had de Pensioenraad daartoe alleen 
kunnen · overgaan op grond van gebleken 
onjuistheid van aan die beslissing ten 
grondslag gelegde feiten. Nu van derge
lijke onjuiste feiten geen sprake is, is die 
beslissing van kracht gebleven. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X ., gepensionneerd adjunct-boekhouder bij 
de Publieke Werken te Y., wonende aldaar, 
klager, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden : A. Kooiman, 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigden zijn 
opgetredrn : Dr. H. J. Coert, medisch-adviseur 
bij dien Raad en M. J . Jansen, hoofdcommies bij 
dien Raad, beiden wonende te 's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep. 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding -: 
0. dat deze Raad bij uitspraak van 9 Jum 

J 925 aan klager - wien door vPrweerder 
invaliditeitspensioen was toegekeni - een 
verhooging daarvan voor den tijd van 2 jaren, 
ingaande 1 Juli 1924, heeft· toegekend, het 
bedrag der verhooging op f 414 stellende; 

0. dat verweerder bij beslissing van 21 Oc
tober 1926, aannemende, dat klager door voor 
hem passenden arbeid in zijn levensonderhoud 
gedeeltelijk kan voorzien en van oordeel, dat 
vermindering moet plaats hebben tot 75 % 
van het bedrag der verhooging, met ingang 
van 1 Jwi 1926 dat bedrag verminderd heeft 
tot f 311 onder bepaling, dat vóór 1 Juli 1927 
vermindering of intrekking der verhooging 
niet kan plaats hebben ; 

0. dat klager t egen deze beslissing een be
zwaarschrift dd. 5 ovember 1926 heeft inge
diend, met verzoek éleza te herzien, daar hij 
niet in staat is eenigen arbeid te verrichten ; 

0. dat verweerder op 23 November 1926 
Dr. R. W. Stenvers te Utrecht verzocht heeft 
klager in observatie t e nemen en een rapport 
uit te brengen over de vraag voor welk per
centage deze ongeschikt moet worden geacht 
om door voor hem passenden arbeid in zi_in 
levensonderhoud te voorzien ; 

0. dat Dr. Btenvers in zijn rapport van 
28 December 1926 dit percentage op 50 gesteld 
heeft; 

0. dat verweerder op 25 Januari 1927 heeft 
besloten : 

a. voormelde beslissing van 21 October 1926 
in te trekken, daar het geneeskundig onder
zoek niet volledig is geweest. 

b. het bedrag der verhooging met ingang 
van l Juli 1926 te verminderen tot f 207, van 
oordeel dat vermindering moet plaats hebben 
tot 50 % van het bedrag der verhooging, met 
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bepaling, dat voor 1 Juli 1928 vermindering 
of intrekking der verhooging niet kan plaats 
hebben; 

0. dat verweerder eveneens op 25 Januari 
1927 aan klager hedt bericht, dat, qaar voor
melde beslissing van 21 October 1926 is inge
trokken, het daartegen gerichte bezwaarschrift 
vervallen is en klager tegen de nieuwe beschik
king "dd. heden" een bezwaarschrift kan 
indienen; · 

0. dat namens klager een bezwaarschrüt 
dd. 16 Februari 1927 tegen laatstbedoelde be
slissinu bij verweerder is ingediend, waarin 
verzocltt is, dat die beslissing herzien zal wor
den en dat hem het volledige invaliditeits
pensioen zal blijven toegekend; 

0 . dat verweerder bij beslissing van 3 Mei 
1927 het verzoek heeft afgewezen; 

0. dat namens klager tegen deze beslissing 
tijdig een klaagschrüt is ingediend, waarin 
wordt aangevoerd, dat sedert het tijdstip 
waarop hem verhoogd invaliditeitspensioen is 
toegekend, geen verbetering in zijn lichame
lijke en geestelijke gesteldheid is ingetreden; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
aangevoerd : 

dat de verhooging van f 207 het verhoogd 
invaliditeitspensioen, volg.ma de bepalingen der 
Pensioenwet 1922, brengt op f 1902; dat dit 
bedrag lager is clan dat waarop klager krach
tens de vroegere Pensioenwet voor de Gemeente
ambtenaren aanspraak kan maken (f 1948); 
dat laatstgenoemd bedrag hem dus ingaande 
1 Juli 1926 als pensioen moet worden toegekend; 

Wat aangaat het recht : 
0. dat verweerder door op 25 J anuari 1927 

te beslissen, dat de aan klager met ingang 
van 1 Juli 1926 toegekende 'lerhooging van 
f 311 ingetrokken .en verminderd wordt tot 
eene van f 207, in klager's nadeel herzien heeft 
voormelde beslissing van 21 October 1926; 

0. dat volgens ar1;. 130 Pensioenwet 1922 
verweerder tot een dergelijke herziening alleen 
had kunnen overgaan, op grond van gebleken 
onjuistheid van aan de besli sing van 21 October 
1926 ten grondslag gelegde feiten; 

0. dat van dergelijke onjuiste feiten ten 
deze geen sprake is, zoodat op 25 Januari 1927 
een beslissing in strijd met de wet is genomen, 
welke de beslissing van 21 October 1926 niet 
aantasten kon ; 

0 . dat deze laatste beslissing dus van kracht 
is gebleven en haar intrekking bij de beslissing 
van 25 Januari 1927 behoort te worden ver
nietigd; 

0 . wat klager's bezwaar betreft tegen de 
vermindering· met ingang van 1 Juli 1926 der 
hem toegekende verhooging : 

dat de geneeskundigen Overbeek en Damen 
te Amsterdam in hun rapport van 27 September 
1926 het aannemelijk achten, dat klager niet 
tot eenig werk in staat is, hetgeen zou blijken 
uit diens opgaven, bevestigd door cue van den 
Burgemeester van Hilversum ; 

0. dat deze laatste echter enkel mededeelt, 
in zijn brief aan verweerder van 3 September 
1926, dat klager "geen betrekking in overheids
of in particulieren dienst bekleedt of een beroep 
of bedrijf uitoefent of op eenige andere w:jjze 
arbeid verricht, waaraan inkomsten verbonden 
zijn": 

0. dat deze Raad uit het rappOl't van laatst-

genoemde geneeskundigen niet de overtuiging 
heeft bekomen, dat klager - van wien zij ver
klaren, dat zijn bezwaren van functioneelen 
aard zijn en dat hij bij het onderzoek sterk den 
indruk maakte, hetzij bewust hetzij onbewust, 
te aggraveeren - geheel buiten staat was met 
ingang van 1 Juli 1926 door voor hem passenden 
arbeid gedeeltelijk in zijn levensonderhoud te 
voorzien, maar een vermindering tot 1/ , ,·an 
het bedrag der verhooging, als in de beslissing 
van 21 October 1926 geschied, juist acht: 

0. dat in die beslissing het bedrag der ver
hooging met ingang van 1 Juli 1926 terecht 
op f 311 is gesteld, terwijl de Raad van oordeel 
is, dat vóór 1 Juli 1928 vermindering of in
trekking der verhooging niet kan plaats hebben; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de beslissingen van 25 Januari 

1927 en van 3 Mei 1927: 
Verstaat dat de beslis ing van 21 October 

1926 van kracht blijft, met deze wijziging, dat 
vermindering of intrekking der daarbij toeg -
kende verhooging niet vóór 1 Juli 1928 kan 
plaats hebben. (A.B.) 

10 November 1927. WE1', betreffende het O\'er
brengen van een gedeelte van den Rijksweg 
Axelsche Sassing- Axel in beheer en onder
houd bij de gemeente Axel. '. 351. 

10 November. 1927. WET tot verklaring nn 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfcüenstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor uitbreiding 
van het werfbedrijf van de Koninklijke 
Maatschappij "de Schelde" te Vlissinge11. 
s. 352. 

10 November 1927. WET, houdende goedkeu -
ring van eene overeenkomst met de Naam
Iooze Vennootschap Koninklijke Maat
schappiJ "de Schelde" te Vlissingen ge
sloten betreffende het verschaffen aan de 
werf dier maatschappij van een ruimen 
uitgang naar de zee en de ontbinding van 
de overeerkomst van April 1913, goed
gekeurd bij de wet van 1 December 1913 
(Staatsblad n°. 423). S. 3ó3. 

WrJ WILHELl\HN A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschelijk is om aan de werf van de 
Naamlooze Vennootschap Koninklijke Maat
schappij "de Schelde" te Vlissingen een ruimen 
uitgang naar de zee te verschaffen ; 

dat het mede wenschelijk is, om de met 
genoemde Naamlooze Vennootschap gesloten 
overeenkomst van AprH 1913, goedgekeurd bij 
de wet '{an 1 December 1913 (St,aatsblad n°. 433), 
te ombinden en om de verhoudin~ tusschen 
den Staat en meergenoemde Naamloo~e Ven
nootschap opnieuw te . regelen; 

Zoo is het, d~t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in afschrift bjj deze wet ge

voegde overeenkomst, op 23/30 September 192 ï 
met de Naamlooze Vennootschap Koninklijke 
MaatschappiJ "de Schelde" gesloten, wordt 
goedgekeurd. 

2. De akte der overeenkomst, in artikel 1 
bedoeld, en alle akten, die met die overeen-
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komst recht t reeks verband houden of noodig 
-zijn te ha rer uitvoering, daaronder begrepen de 
o,,erdrachten. bedoeld in de artikelen 2 en 3 
en de vonnis ·en in verband met de onteigening, 
bedoeld in de artikelen 3, 4 en 17, zijn vrijge
-stclcl va n de rechten van re"istratie en over-
schrijving. "' 

LRsten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

.Xo,,ember 1!)2ï. 
WILHELMINA. 

D, J[iniste,· van Waterstaat, H . v. D . VEOTE. 
De Jlinister van Financiën, DE GEER. 

AF'CHRIFT. 
( Tlitgeg. 6 Dec. 1927.) 

De Staat der Nederlanden, gedomicilieerd 
te 's-Gravenhage, in deze acte verder aangeduid 
a ls "de Staat". vertegenwoordigd door: 

:\.Ir. H encb·ik van der Vegte, nlinister van 
\raterstaat, \\"Onende te 's-Gravenhage, en 

J"hr. ll.r. Dirk Jan de Geer, Minister van 
Financiën, wonende te 's-Gravenhage, 

ter eene zijde ; 
De -"l"aamlooze Vennootschap K oninklijke 

l\Iaatschappij "De chelde", cheepsbouw- en 
Y\' erktuigenfabriek, gevestigd te Vlissingen, in 
-deze acte verder aangeduid als " de Schelde", 
vertegenwoordigd door : 

,\lr. Jan Smit Azn. , wonende te Vlissingen, en 
Ir. H endrik Care! Wesseling, wonende t e 

Vlissingen, hare directeuren daa1toe gemachtigd 
'bij besluit der algemeene vergadering van aan 
deelhouders van 12 April 1927 blijkens het 
.aan deze acte gehechte afschrift van een door 
notaris J . C. Paap t e Vlissingen opgemaakt 
proces-Yerbaal van het, verha ndelde in die 
vergadering, 

ter andere zijde ; 
In aanmerking nemende : 
dat bij overeenkomst van 17 Juni 1875, 

goedgekeurd bij de wet van 8 September 1875 
(Stbl. n°. 151) - welke overeenkomst h.i erna 
zal worden genoemd ,.het erfpachtscontract" -
gesloten tu schen den Staat en den H eer Arie 
.8rnit, destijds scheepsbouwmeester te Slikker
veer , gemeente Ridderke_rk, de taat aan dezen 
voor 99 jaren, ingegaan met den 8 September 
1875. het voormalig niarine-etablissement t e 
Vlissingen in erfpacht heeft uitgegeven, welke 
erfpacht met de daaraan verbonden rechten en 
daaruit Yoortspruitcnde verplichtingen krach
tens de hem daarbij verleende bevoegdheid, 
door genoèmden H eer Arie Smit bij de oprich
ting der )[aatschappij de Schelde bij acte van 
8 October 1R75, in die )Iaat chappij is inge
bracht ; 

dat voorts op 18/21 October 1881 tusschen 
-den Staat en de Schelde eene overeenkomst is 
ge loten betreffende de exploitatie van een 
gedeelte der havens en haventerreinen te Vlis
-singen, welke overeenkomst is goedgekeurd bij 
de wet van 18 December 1882 (Stbl. n°. 23'.l) -
en welke hierna zal worden genoemd "het haven
contract" - waarbij door den Staat aan de 
Schelde in erfpacht zijn gegeven verschillende 
terreinen aan de buitenhaven en aan de beide 
binnenhavens van het kanaal door \Valcheren 
te Vlissingen : 

dat vervolgens bij overeenkomst, tus chen 
{!en Staat en de Schelde aangegaan op ·3 Mei 
18 6, en goedgekeurd biJ de wet van 29 Augus-

tu 1886 (Stbl . no. 141) - welke overeenkomst 
hierna zal worden genoemd "het wijzigings
contract" - de bepalingen va n het erfpachts
contract zijn gewijzigd ; 

dat daarna op 18/19 Augustus 1899 tusschen 
den Staat en de Schelde eene overeenkomst is 
aangegaan, welke is goedgekeurd biJ de wet 
van 9 Juli 1900 (Stbl. n°. 117) - en welke 
overeenkomst hierna zal worden genoemd "het 
contract van 1899" - waarbij de Staat aan de 
Schelde in erfpacht uitgaf nog eenige perceelen 
te Vlissingen en zich verbond haar eenige andere 
perceelen aldaar in erfpacht uit te geven, nadat 
hij den eigendom daarvan van de Schelde ~-o~de 
hebben verkregen (welke eigendomsverkrugm~ 
en erfpachtsuitg ifte hebben plaats gevonden hu 
acten van 5 April 1910 en 7 /9 December 1911) -
op welke erfpachtsuitgiften daarbij voorts de 
bepalingen van het erfpachtscontract en van 
het wijzigingscontract ,verden toepasselijk ver
klaard· 

dat het erfpacht contract nog is gewijzigd 
bij overeenkomst van ruiling tusschcn den 
Staat en de S~helde, aangegaan op 13 April 
1898, goedgekeurd bij de wet van 10 April 1900 
(Stbl. no. 57); 

dat ten slotte partij en bij overeenkomst van 
April 1913, goedgekeurd bij de wet van 1 De
cember 1913 ( tbl . n°. 433), het terrein, hetwelk 
bjj het erfpachtscontract en het contract van 
1899 in erfpacht is uitge~even (resp. waarvan 
de erfpachtsuitgifte daarbij is bedongen) hebben 
uitgebreid en t evens in de erfpacht hebben 
opgenomen zekere in die overeenkomst ver
melde terreinen, welke aan de Schelde in eigen
dom toebehoorden, maar sindsdien door haar 
aan den taat in eigendom zijn afgestaan onder 
reserve van het erfpacht~recht: 

terwijl zij bij die overeenkomst tevens be
paalden, dat de exploitatie door de Schelde 
van de voormelde havens en haventerreinen te 
Vlissingen zou eindigen en derhalve ook __ de bij 
het havencontract aan de i\Iaat schapp1J ver
leende erfpacht met dien verstande echter, dat 
het in erfpacht door de Scheide bezeten terrein 
ook nog werd uitgebreid met een gedeelte van 
voormeld ha venterrein ; 

dat alzoo de Schelde than van den Staat in 
erfpacht bezit de terreinen , welke op de aan 
deze overeenkomst gehechte kaart in roode 
kleur zijn aangegeven; 

dat de overeenkomst van April 1913 aan de 
Schelde de bevoegdheid geeft de erfpacht door 
eenzijdige opzegging bj1 deurwaar_dersexplo_it 
met inachtnemin~ van een opzeggmgsterm1Jn 
van tenminste éen Jaar onder andere tegen 
8 September 1928 te doen eindigen , welke op
zegging inmiddels heeft plaats gehad ; 

dat het gevolg van deze opzegl!:ing onder 
meer zal zijn, dat de Staat, op den dag waarop 
de erfpacht eindigt. in den eigendom zal treden 
van alle op het~ erfpachtsterrein alsdan aan
wezige gebouwen en vaste inrichtingen, voor
zooveel zij gebracht zijn op cene in de overeen
komst om chreven bouwrekening en zulks onder 
verplichting om de waarde van deze gebouwen 
en vaste inrichtingen volgens de overeenkomst 
met de erfpachtst er te verrE.kenen ; 

dat deze waarde tot een zeer belangrijk bedrag 
is gestegen en de opzegging voor den Staat 
groote bezwaren en ri~ico's tengevolge -zal 
hebben; 
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dat anderzijds het publiek belang mede
brengo, dat overbrenging door de Schelde van 
haar bedriJf zoo mogelijk worde voorkomen ; 

te rade geworden eene regeling te treffen, 
welke beoogt : -

1. dat de Staat worde ontheven van boven
genoemde bezwaren en risico's; 

2. dat de Schelde de gelegenheid krijge het 
hoofd te bieden aan de toegenomen eischen 
van haar bedrijf ; 

3. dat de blijvende vestiging van de Schelde 
te Vlissingen wcrde bevorderd, waardoor de 
welvaart van de bevolking wordt gediend ; 

Zijn, onder voorbehoud van bekrachtiging 
bij de wet, overeengekomen : 

1. De overeenkomsten van 17 Juni 1875, 
18/21 October 1881, 3 Mei 1886, 18fl9 Augustus 
1899, 5 April 1910, 7/9 December 1911 en 
April 1913 vervallen en partijen ontslaan elkaar 
van alle daaruit jegens elkaar voortvloeiende 
verbintenissen . 

Onverminderd de bij de onderhavige over
eenkomst ·geregelde eigendomsoverdracht door 
den Staat aan de Schelde, blijven de bij voor
bedoelde overeenkomsten plaats gevonden 
eigendomsoverdrachten gehandhaafd. 

2. De Staat draagt bij deze in vollen en 
vrijen eigendom over aan de Schelde, gelijk 
deze aanneemt, de perceelen, welke op de aan 
deze overeenkomst gehechte ·kaart met roode 
kleur zijn aangeduid. 

De perceelen zijn kadastraal bekend : 
Vlissingen Sectie B. Nos. Sectie D. Sectie C. 

1297 1846 1847 871 

1167 

De perceelen worden 
rechten en lasten. 

1062 1501 1446 
1784 1067 476 
1868 1502 707 
1866 163 1451 
1657 780 1453 

864 779 1452 
1358 1650 
1357 1159 
1472 1831 
1471 1832 

1637 

847 
1464 

1638 
overgedragen vrij van 

Eveneens draagt de Staat in vollen en vrijen 
eigendom over aan de Schelde, gelijk deze aan
neemt, alles wat zich op voormelde perceelen 
bevindt voorzoover de Staat daarop rechten 
kan cloen gelden, uitgezonderd aan den Staat 
toebehoorende telegraaf- en telefoongeleidingen. 

Voor zoover de Schelde deze perceelen of 
hetgeen zich daarop bevindt thans tegen ver
goeding van den Staat in gebruik heeft, zal zij 
deze vergoeding, van dag tot dag berekend, 
verschuldigd zijn tot op den dag, waarop deze 
acte of een authentiek uittreksel daarvan in 
de openbare registers is overgeschreven. 

Partijen verbinden zich hare medewerking 
te verleenen voor de levering van voormelde 
perceelen door middel van een authentiek uit
treksel uit deze acte. 

3. De Staat zal aan de Schelcle in vollen 
en vrijen eigendom overdragen, geliJk deze zal 
aanvaarden, de perceelen, welke op de a,an deze 
overeenkomst gehechte kaart 1 met groene en 
gele kleuren zijn aangeduid met hunne opstallen. 

1 Deze kaart is niet gedrukt. 

1927 

De overdracht zal geschieden vrij van rechten 
en lasten en telkens zoodra de Staat den vollen 
en vrijen eigendom van een of meer dezer 
perceelen heeft verkregen. 

De Staat zal, nadat de in artikel 17 bedoelde 
onteigeningswet en het daarbij behoorende 
Koninklijk besluit zijn tot stand gekomen, met 
bekwamen spoed het noodige doen om de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde perceelen 
door onteigening of anderszins in vollen en 
vrijen eigendom te verkrijgen. 

De Staat zal tijdig aan de Schelde mede
deelen, welke van de in dit artikel bedoelde 
perceelen met hunne opstallen hij in huur 
wensoht te bekomen. De huurprijs zal worden 
vastgesteld in onderling overleg, en zoo dit 
niet mocht slagen door een college als bedoeld 
in artikel 21. De Staat zal de in huur ontvangen 
perceelen met hunne opstallen in behoorlijken 
toestand onderhouden. 

De huur kan te allen tijde, voor een of meer 
der perceelen met opstallen door den Staat en 
door de Schelde, met inachtneming van een 
termijn van een jaar, schriftelijk worden op
gezegd, met dien verstande, dat de huur van 
het perceel Sectie C n°. 1394 niet vroeger dan 
tegen 1 Januari 1932 kan worden beëindigd. 

De Schelde verbindt zich om, zoolang de 
huur duurt, de naar de gehuurde perceelen 
leidende toegangswegen in den tegenwoordigen 
toestand te onderhouden. 

De Staat is gerechtigd op de door hem ge
huurde perceelen nieuwe opstallen te stichten. 
Deze worden om niet eigendom van de Schelde, 
voorzoover zij door den Staat niet op zijne 
kosten zijn weggenomen op het oogenblik, waar
op het gebruik eindigt. 

De Schelde is gerechtigd te verlangen, dat 
deze nieuwe opstallen alsdan worden verwijderd, 
en dat de perceelen in den toestand worden 
teruggebracht, waarin zij zich thans bevinden, 
een en ander op kosten van den Staat. 

4. De Scheld.e geeft aan den Staat ver
goeding voor de opstallen op het terrein, in 
groene kleur aangeduid, kadastraal bekend als 
Vlissingen Sectie C n°. 1394 in gebruik bij 
het loodswezei:i, voor de dienstwoningen op de 
perceelen Sectie D n°. 1500 en Sectie D n°. 1072 
en voor het brugwachtershuisje aan de Dok
kade, zich bevindende op het perceel Sectie D 
n°. 1867 ; deze vergoeding wordt bij de over
dracht voldaan en zal worden vastgesteld in 
onderling overleg, en zoo dit niet mocht slagen 
door een college als bedoeld in artikel 21. 
Overigens geschiedt de overd.racht van de in 
groene kleur aangeduide perceelen met hunne 
opstallen door den Staat aan de Schelde koste
loos. 

Bij de overdracht van de in gele kleur aan
geduide perceelen met opstallen door den Staat 
aan de Schelde betaalt de Schelde aan den 
Staat de bedragen, welke bij onteigeningsvonnis 
door den rechter als schadeloosstelling voor de 
onteigening dier perceelen zijn vastgesteld, 
vermeerderd met de kosten der onteigenings
procedure en, voor zoover de perceelen van 
den Staat anders dan krachtens onteigening 
worden verkregen, de bedragen, welke daarvoor 
door den Staat met goedvinden van de Schelde 
aan derden in der minne zijn betaald, ver
meerderd met de kosten op de overdracht 
ge·rnllen. 

42 
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5. De Staat verbindt zich ter plaatse welke 
op de aan deze overeenkomst gehechte kaart 
is aangewezen, voor zijne rekening een keersluis, 
voorzien van t wee stel puntdeuren en een 
schipdeur, t e maken en t e houden met eene 
breedte van minstens 35 Meter en eene slag
drempeldiepte van minstens 7.30 .'IL - .A.P. 
en om deze sluis te onderhouden en te bedienen. 

Bediening behoeft niet te geschieden , indien 
buitenwaterstanden hooger dan 2. 50 M. + 
N .A.P. worden verwacht. 

De sluis zal den 1 J uli 1930 voor gebruik 
gercerl zijn. 

6. De Staat verbindt zich ter plaat se, welke 
op de aan deze overeenkomst gehechte kaart is 
aangewezen , het verbindingskanaal t e verbree
den invoege als op die kaar t schematisch is 
aangegeven en dit kanaal t e brengen en te 
houden op een diepte van minstens 7.30 l\f. -
N.A.P. De Staat voorziet het verbreede kanaal 
langs de Zuidziide van een behoorlijke oever 
voorziening. 

Onverminderd het in de vierde alinea va n 
dit artikel bepaa,lde is het kanaal in onderhoud 
en beheer bij den Staat . H et onderhoud en 
beheer van de zuidelijke oevervoorziening is 
bij de Schelde. 

De Schelde stelt aa n den Staat voor de uit
voering van dit werk het voor de verbreeding 
en de oevervoorziening noodige ter rein t er 
beschikking, voorzoover zij dit t errein reeds 
thans in eigendom heeft of het a lsnog verkrijgt . 
H et ver beschikking !(estelde b lijft eigendom 
van de S<'helde. 

De Schelde mag het oppervlak, hetwelk tot 
wat er vergra ven wordt, en het zich daarop 
bevindende wat er voor haar bedrijf overeen 
komstig haar goeddunken gebruiken . 

H et in dit artikel bedoelde werk zal volt ooid 
zijn uiterlijk vier maanden , nadat alle benoo
digde perceelen eigendom van de Schelde zijn 
geworden , de in het werk vallende panden door 
d~ Schelde zijn gesloopt en van een en a nder 
door de Schelde schriftelijk aan den Minist er 
van Waterstaat médedeeling is gedaan. 

De Minister van Waterstaat en de Directie 
van de Schelde kunnen nader overeenkomen, 
dat de verbreeding van het verbindingskanaal 
bij gedeelten zal worden uitgevoerd. 

7. De Staat draagt bij deze ovi>r aan de 
Schelde, gelijk deze .aanneemt, in eigendom, 
beheer en onderhoud de du bbele draaibrug 
gelegen over het benedenhoofd •,an de Marine
slui s. 

De Schelde is gerechtigd de bestaande brug 
op hare kost en t e ver vangen door eene andere 
beweegbare brug met geen geringere vrije door
vaart, zoodra al!P. op het zgn . ,,eiland" gelegen 
perceelen, welke op bijgevoegde kaart zijn ge
kleurd, eigendom van de Schelde zijn geworden 
en niet meer bij den Staat in gebruik zijn. 

De bediening van de bestaande brug blijft 
voor rekening van den Staat ; zoodra de be
staande brug door de Schelde is vervangen of 
gewijzigd , is de bediening t e haren laste, met 
dien verst ande dat de brug, indien deze in 
gesloten st and is, t e allen tijde voor de scheep
vaart kosteloos moet worden bediend. 

Onder "Eiland" wordt verst aan de grond, 
hegrensd door de Wester-Schelde, het verbreed 
kanaal, het verbindingskanaal en de Marine
sluis. 

8. Voorzoover betreft het gebruik ten dien
ste van het bedrijf van de Schelde, in het 
bijzonder ook va n aanvoer of afvoer van 
materialen, van product en , van schepen in 
reparatie of wat ook, kortom t en dienste van 
alle t ransport, zoowel tusscben verschillende 
punten van de werf van of naar zee of van of 
naar elders, garandeer t de Staat , dat voor het 
gebruik van de thans bestaande of nader t e 
ma ken sluizen , havens, water en . of kaden of 
a ndere werken, gelegen binnen de grenzen van 
de t eganwoordige gemeente Vlissingen en langs 
of nabij de tegenwoordige en uit krachte dezer 
overeenkomst t e verkrijgen terreinen van de 
Schelcl c, ea op den weg van deze terreinen naar 
zee, evenmin bet aling zal worden gevorderd 
als t hans het geval is, of voorzoover thans in 
eenigen vorm van vergoeding sprake is, deze 
niet zal worden verhoogd en dat aan d it gebruik 
geen moeilijkheden in den weg zullen worden 
gelegd. Eene overeenkomstige gara ntie geeft 
de Staat ten aanzien van het gebruik van de 
t oegangswegen te land en van de sporen. 

!\Iet name waarborgt de Staat ook aan de 
Schelde het vrije en kostelooze ~ebruik van 
aan de eiscben van haar bed.rij t voldoende 
spoorwegverbindingen van haar terreinen met 
het spoorwegnet. 

Ten aanzien van de aan den Staat t oebe
hoorende kunstwerken zullen de de wege t oe
passelijke veiligheidsreglement~n 11!-oeten wor~en 
in acht genomen . De Schelde 1s m et gerecht igd 
t e vorderen, dat t en behoeve van zwaarder 
vervoer voor haar bedrijf tot versterking of 
vernieuwing van deze kunstwerken wordt over
gegaan. 

De in de vorige alinea's gegeven waarborg 
gaat niet verder dan voorzoover de Staat thans 
zeggenschap heeft of nader verkrijgt . 

9. Voor ligplaats van schepen , dokken en 
a nderszins en het m aken van na t e melden 
werken mag (behoudens nadere vergunning om 
meer te gebruiken) de Schelde gratis gebruiken 
de strook water la ngs de eigendommen van de 
Schelde, begrensd eenerzijds door die eigen
do= en, a nderzijds door een lij n op 25 Meter 
afstand (gerekend naar de waterzijde) van en 
evenwijdig aan de oeverlijn, gerekend bij ge
woon kanaalpeil (0.90 M. + N.A.P.), behalve 
waar de eigendomsgrens ligt of komt t e liggen 
aan de waterzij de van de oeverlijn, zullende 
daar de 25 '[eter gemeten worden uit de eigen
domsgrens en eveneens naar de waterzijde. 

In afwijking van het voorgaande wordt in 
de Marinesluis de afst and van 25 Meter tot 12 
Met er teruggebracht, t erwij l bovendien een 
behoorlijke t oegang voor schepen tot deze sluis 
mogelijk m oet blijven. Langs het verbindings
kanaal wordt bedoelde afst and teruggebracht 
tot 15 Meter uit de i>igendomsgrens. Van het 
recht van vrije ligp.aats zonder nadere ver
gunning is geheel uitgesloten de zuidelijke oever 
van het terrein tusschen de eerst e en de tweede 
Binnenhaven. 

De Schelde mag met inachtneming van de 
door den Minist er van Waterstaat te verstrekken 
voorschriften op het zoogenaamde "Eiland" 
st eigers en duc d 'alven plaat sen tot op een 
afstand van 12 Meter uit de oeverlijn . alsmede 
den kanaalbodem langs hare eigendomsgrens 
verdiepen en op diepte onderhouden . D.eze 
voorschrifien en de in de vorige alinea 's bedoelde 
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vergunningen zullen geen andere bepalingen 
bevatten dan voor het veilig gebruik der nabij
gelegen Staatseigendommen noodig zijn. De 
Schelde is slechts verplicht rekening te houden 
met voorschriften, welke schriftelijk aan haar 
zijn medegedeeld binnen drie maanden nadat 
zij van haar voornemen om tot het maken van 
werken of tot uitdieping over te gaan schriftelijk 
aan den Minister van Waterstaat kennis heeft 
gegeven. 

10. De Schelde is te allen tijde gerechtigd 
op hare terreinen zoovele en zoodanige hellingen 
en andere werken t e maken als haar goeddunkt. 

De Staat zal in den plaatselijken toestand 
geene verandering brengen of, voorzoover hij 
thans zeggenschap heeft of nader verkrijgt 
niet toelaten dat anderen zulks doen, waardoor 
het bedrijf van de Schelde op de in deze over 
eenkomst bedoelde ten·einen wordt bemoeilijkt 
of waarvan in redelijkheid kan worden verwacht, 
dat zij bij ontwikkeling van het bedrijf op deze 
terreinen moeilijkheid zal opleveren. · 

De Staat zal telkenmale bij het afloopen van 
een vaartuig of ander voorwerp van de be
staande of van nieuw t e bouwen hellingen 
zooveel mogeliJk zijne medewerking verleenen 
dat deze t ewat erlating kan geschieden zonder 
bezwaar voor de Schelde en zonder het ver
oorzaken van schade aan eigendommen van 
den Staat of van derden. 

Daartoe zal de schipbrug, zoo noodig, volledig 
worden verwijderd, zal door den Staat zooveel 
mogelijk worden bevorderd dat alle schepen en 
drijvende voorwerpen tijdig naar eene veilige 
ligplaat s worden overgebracht, zal de scheep
vaart, voor zooveel noodig, t jjdeljjk worden 
gestremd en zal het water in het verbreed 
kanaal 2ooveel noodig en mogelijk worden 
opgezet. 

De in het voormalig Marinedok aangelegde 
of aan te leggen bruggen, zullen zoodanig zijn 
samengesteld, dat zij geen bezwaar opleveren 
voor het t e water laten. Deze bruggen zullen 
over de volle lengte moeten kunnen worden 
weggenomen. 

Van het juist e tijd8tip waarop de Schelde tot 
eene t ewaterlating wenscht over te gaan, geeft 
zij ten minst e zeven dagen t e voren schriftelijk 
kennis aan den hoofdingenieur-directeur van 
den R ijkswaterstaat t e Middelburg of aan een 
anderen van R ijkswege in zijn plaats aange
wezen ambtenaar. 

Indien de t ewaterlating door onvoorziene 
omstandigheden niet op het vastgestelde tijd

. stip kan plaat s vinden, geeft de Schelde daarvan 
onmiddellijk kennis aan den in het vorige lid 
bedoelden ambtenaar . 

De bedoelde maatregelen worden gehand
haafd t ot de t ewaterlating is geschied doch 
niet langer dan tot den avond van den dag, 
waarop de t ewaterlating was vastgest eld, t enzij 
inmiddels met het tewaterlaten mocht zijn 
begonnen. 

De Schelde neemt de verplichting op zich om 
telkens bij het a floopen van een vaartuig de 
noodige maatregelen t e nemen om den duur 
van de stremming van de scheepvaart zooveel 
als in redelijkheid mogelijk is te bekorten. 

ll. Indien in verband met een gebruik der 
sluizen ten behoeve van de doorvaart naar of 
van de t erreinen van de Schelde of in verband 
met hetgeen geregeld is in art. 10 werkzaam-

heden moeten worden verricht, die door het 
gewone overheidspersoneel niet of niet snel 
genoeg kunnen worden uitgevoerd, draagt de 
Schelde zorg voor hulpkrachten , waarvan de 
kost en door haar aan den Staat worden ver
goed. Deze hulpkrachten zullen dan door den 
Staat worden gebruikt voor de door dezen aan 
te geven werkzaamheden. Zij_ ver!ichten haar 
arbeid onder verantwoordehJkheid van den 
Staat en onder verplichting van den Staat om 
de Schelde t e vrijwaren tegen elke aanspraak 
van derden in verband met handelingen of na 
latigheden van bedoelde hulpkrachten. 

12. De Staat verleent, zonder t er zake 
vergoeding of retributie te vorderen, aan de 
Schelde het recht t ot het leggen en hebben 
van kabels, buizen en andere leidingen voor 
electriciteit, gas, lucht, water, enz., het spannen 
van draden voor electriciteit, enz. alsmede het 
leggen en hebben van sporen in, over en boven 
staat seigendom,. voorzoover de Schelde deze 
noodig acht voor verbinding t usschen hare 
tegenwoordige en uit krachte dezer overeen
komst en de daarin bedoelde onteigeningswet 
t e verkrijgen terreinen onderling, alsmede van 
haar t e:rreinen met het spoorwegnet en met het 
vaarwater. 

Des Staats publiekrechtelijke bevoegdheid 
t en aanzien van vergunningen op dit gebied 
blijft onv.erlet. 

13. Indien tusschen ultimo 1927 en ultimo 
1987 de Maatschappij de Schelde in eenig 
kalenderjaar door belastingen of lasten aan of 
t en behoeve van de gemeente Vlissingen zwaar
der mocht worden getroffen dan het geval zou 
zijn, indien zij gevestigd was in eenige andere 
gemeente, waarin eene onder normale omstan
digheden werkende metaalindustrie is gevestigd, 
in wier bedrijf meer dan 500 arbeiders werk
zaam zijn, welke geheel of gedeeltelijk overeen
komt met die van de Schelde, zoo zal de Staat 
het verschil tusschen het bedrag aan belastingen 
en lasten door de Schelde verschuldigd en het 
bedrag, hetwelk zij in bovenbedoelde andere 
gemeente zon moet en bet alen, voor zjjne r eke
ning nemen. 

Indien evenwel in eenige gemeente als boven
bedoeld het bedrag aan belastingen en lasten 
minder mocht zijn dan 38,000 gulden, wordt 
voor de berekening van de som, die de St a.at 
voor zijne rekening neemt, aangenomen, dat 
evengenoemd bedrag f 38,000 groot is . 

Indien partij en omt rent de toepas~ing van een 
of meer der bepalingen van dit art ikel niet tot 
overeenstemming geraken zal de beslissing daar
over aan het oordeel van drie arbiters worden 
onderworpen , overeenkomstig artikel 21. Par
t ij en komen overeen om zich niet t egen eene 
int erventie van de gemeente Vlissingen in die 
arbit rage t e verzet ten. Indien arbiters van 
oordeel zijn, dat eene gemeente, die door de 
Schelde t er vergelijking met Vlissingen wordt 
aangehaald, t engevolge van een of an<l.ere zeer 
buitengewone omstandigheid in abnormalen 
t oest and verkeert, zjjn zij vrij, deze gemeente 
geheel of t en deele buiten beschouwing te lat en . 

14. De Staat leent aan de Schelde op aan
vraag een bedrag van f 3,503,000. De Schelde 
is bevoegd dit _bedrag in zijn geheel of in gedeel
t en op t e nemer , dit laat st e in t ermijnen van 
f 100,000 of een veelvoud daarvan. 

De rente wordt voor elk opgenomen bedrag 

42* 
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vastgesteld op het rendement, hetwelk obliga
tiën 3 % Ned. Werkelijke Schuld opleveren op 
het oogenblik, waarop de opname geschiedt. 

De terugbetaling der opgenomen hoofdsom
men geschiedt in annuïteiten. 

Bij elke opname wordt op den grondslag van 
de voormelde rente de annuïteit berekend, 
welke noodig is om de hoofdsom en rente in 
zoovele jaren te betalen als volle jaren liggen 
tusschen de opname en 1 Januari 1988. 

Op den 2 Januari van elk jaar betaalt de 
Schelde de alsdan vervallende annuïteiten. De 
Schelde is ten aanzien van elk opgenomen' be
drag echter te allen tijde gerechtigd tot ver
sterkte of geheele .aflossing. 

De Schelde verbindt zich aan den Staat tot 
zekerheid van de terugbeta ling van de hoofd
som der te leenen gelden en van de daarover 
verschuldigde renten over het loopende jaar 
en het verschenen jaar, alsmede voor de even
tueele executiekosten, eerste hypotheEk te 
verleenen op de onroerende goederen, welke 
op de aan dez·e overeenkomst gehechte ka art 
in roode en groene kleuren zijn aangeduid, zulks 
op de te Vlissingen gebruikelijke voorwaarden. 

De Schelde is gerechtigd, gPheel of gedeelte
lijk in plaats van bedoelde geldleening van den 
Staat eene garantie te verlangen voor eene 
elders aan te gane leening. De Staat verbindt 
zich deze garantie t en behoeve der obligatie
houders op eerste aanvraag van de Schelde 
nader vast t e leggen in een tu chen den Staat 
en een door de Schelde aan te wijzen Trust
kantoor op kosten van de Schelde t e sluiten 
overeenkomst. Deze overeenkomst zal inhou
den, dat de Staat zich verbindt de geheele obli 
gatieleening met loopende en achterstallige 
renten binnen een maand na a11,nvrage van het 
Trustkantoor aan dat kantoor ten behoeve van 
de obligatiehouders af te lossen, indien de 
Schelde te eeniger tijd, niettegenstaande aan
maning bij deurwaardersexploit door het Trust
kantoor op een termijn van een week, in gebreke 
blijft rente en aflossing op den vervaldatum te 
voldoen. 

De rentevoet en de emissiekoers worden 
door partijen in gemeen overleg bepaald. Bij 
gebreke van overeenstemming binnen een week 
nadat een der partijen een uiterst voorstel 
schriftelijk aan de andere partij heeft _gedaan, 
wordt de emissiekoers bepaald op 100 % en de 
rentevoet, welke noodig is om op dezen koers 
de uitgifte t e doen slagen door drie deskundigen 
vastgesteld. De deskundigen wordPn benoemd 
op de in art. 21 geregelde wijze. De· aflossing 
dezer leening ge chiedt in annuïteiten en bij 
uitloting. De annuïteiten worden berekend op 
den grondslag van den voor de leening geldenden 
rentevoet en het aantal volle jaren, welke liggen 
tusschen den dag der uitgifte en 1 Januari 1988. 
De uitgelote bedragen worden betaalbaar ge
steld op 2 J anuari van het jaar volgende op de 
uitloting. 

De Schelde is gerechtigd gedeeltelijk gebruik 
te maken van haar recht om van den Staat 
geld te leenen en voor een ander deel onder 
st aatsgarantie een andere leening op te 
nemen . 

De in dit artikel aan den Staat toegezegde 
hypotheek zal ook ter verzekering strekken 
van de terugbetaling door de Schelde van al 
hetgeen de Staat krachtens deze garantie aan 

het '.trustkantoor t en behoeve der obligatie
houders mocht betalen. 

15. De kosten van deze acte komen ten 
laste van de chelde. 

16. Deze overeenkomst vervalt en wordt 
beschouwd als niet tot stand gekomen, zonder 
dat de eene p.a.rtij jegens de ander eenig recht 
op schadevergoeding heeft, indien zij niet voor 
15 November 1927 bij de wet is bekrachtigd of 
de bekrachtigingswet niet inhoudt vrijstelling 
van registratie- en overschrijvingsrechten, zoo
wel van deze acte als voor de acten, die recht
streeks verband houden met de bij deze acte 
geconstateerde overeenkomst en de acten, die 
noodig zijn te harer uitvoering, daarond.er be
grepen de overdrachten, bedoeld in de artt. 2 
en 3 en de vonni en in verband met de ont
eigening, bedoeld in de a rtt . 3 en 17. 

17. De Schelde is gerechtigd, mits van dit 
recht vóór 1 Maart 1928 gebruik makende, 
deze overeenkomst bij deurwaardersexploit te 
verklaren voor vervallen en als niet tot stand 
gekomen, zonder dat de eene partij jegens de 
andere eenig recht op schadevergoeding heeft 
indien niet vóór 15 November 1927 eene wet 
tot stand is gekomen en afgekondigd, houdende 
verklaring van het algemeen nut der onteige
ning van eigendommen, en rechten voor de 
uitoreiding van hare machinefabriek en scheeps
werf en de verbreeding van het verbindings
kanaal of niet voor ultimo Januari 1928 het 
K on. Besluit houdende eindelijke aanwijzing 
der perceelen is openbaar gemaakt. Dit Ko
ninklijk Beslui t zal moeten aamvijzen de per
ceelen, welke op de aan deze overeenkomst 
gehechte kaart in groene en gele kleur zijn 
aangegeven met uitzondering van die bedoeld 
in art. 3, welke de Staat inmiddels reeds in 
vollen en vrijen eigendom en vrij van rechten 
en lasten aan de Schelde mocht hebben over
gedragen. 

18. De in de artt. 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17 
en 21 genoemde termijnen kunnen door den 
Minister van Waterstaat en dt> Schelde in 
gemeen overleg worden verlengd. 

19. De verplichtingen welke voor eene der 
partijen tegenover de andere voortvloeien uit 
de bepalingen der artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 en 12 nemen een einde met ingang van 
1 Januari 1988. 

20. Partijen doen afstand van de bevoegd
heid om wegens wanpraestatie der wederpartij 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen. 
Indien eene der partijen eene handeling pleegt 
strijdig met deze overeenkomst, of nalaat aan 
eene verplichting uit deze overeenkomst op 
haar rustende te voldoen, zal de wederpartij 
van de arbiters bedoeld in artikel 21 eene be
slissing kunnen vragen, dat de wederpartij 
hetzij tot eene amotie of tot het volvoeren der 
bedoelde verplichting dient over te gaan. 
Tevens zal de eischende partij de machtiging 
kunnen vragen bedoeld in artik3l 1277 B. W. 
Tenslotte zal zij de veroordeeling van de weder
partij kunnen vorderen tot betaling van een 
straf ad f 200 per dag, indien de wederpartij 
aan de beslissing van arbiters niet voldoet ; 
alles onverminderd hare bevoegdheid bovendien 
gchadevergoeding te vorderen terzake van het, 
niet nakomen der overeenkomst geleden of nog 
te liJden. 

21. Alle in verband met deze overeenkomst 
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en hare uitvoering tusschen partiJen ontstaande 
geschillen worden beslist door drie arbiters die 
als goede mannen naar billijkheid zullen oor
deelen. 

Zij worden door den :.\'linister van Waterstaat 
en de Directie van de Schelde in gemeen overleg 
benoemd. Indien partijen binnen twee maanden 
nadat een harer aan de ander onder opgave 
van het punt waaromtrent eene beslissing 
wordt verlangd schriftelijk heeft medegedeeld 
arbitrage t e verlangen, nog geene arbiters 
hebben ben:iemd of de benoemde arbiters 
bi=en een maand na hunne benoeming hunne 
opdracht nog niet hebben aangenomen, heeft 
de meest gereede partij het recht zich bij dag
vaarding of verzoekschrift te harer keuze, voor 
de benoeming te wenden tot de Arrondissements 
Rechtbank te l\1iddclburg. De procedure en de 
verdeeling der kosten van arbitrage over de 
partijen zullen door arbiters worden vastgesteld. 

Indien echter de l\'linister van Waterstaat en 
de Schelde eenstemmig van gevoelen zijn, dat 
het gewenscht is, een gerezen geschilpunt door 
de rechterlijke macht te doen beslissen zal de 
rechter!jjke macht tot de kennisneming van 
dit geschil bevoegd zijn. 

Aldus in dubbel geteekend te 's-Gravenhage, 
den 30 September 1927 en te Vlissingen, den 
23 September negentienhonderd zeven en 
twintig. 

(get.) JAN SMIT Az. 
(get.) H. C. WESSELING. 
De Min. van l"4aterstaat, (get.) H. v. D. VEGTE. 
De -~fin. van Financiën, (get.) DE GEER. 
De ondergeteekenden, commissarissen der 

geldleening bedoeld in de acte den 29sten Juli 
1916 verleden voor Johannes Christoffel Paap, 
notaris ter standplaats Vlissingen, verklaren 
tegen bovenstaande ovei·eenkornst geen be
zwaar te hebben. 

A msterdamsche Bank, 
(get.) onleesbaar. 
(get.) onleesbaar. 

Rotterdamse/ie Bankvereeniging, 
(get.) onleesbaar. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Sec.-Gen. van het Departement van Waterstaat, 

G. VAN DER :.'11EULEN. 

10 November 1927. WET tot wijzi1.óng van de 
Wet op <ie Dividend- en Tantièmebelasting 
1917. s. 354. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925 n°. 438, 1- 3: 
1925/1926 n°. 144, 1926/1927 n°. 56, 1-3, 
1927 /1928 n°. 30. 

Hand. id. 1927/28, bladz. 67. 
Hand. 1° Kamer 1927/1928, bladz. 42-45. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Wet op de Dividend
en Tantièmebelasting 1917 te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. In de Wet op do Dividend- en 

TantièmebPlasting 1917 worden de volgende 
wij,.igingen gebracht : 

a. in het eerst<' en in het tweerle lid van 
artikel 28 wordt in de plaats van: .,de helft" 
iselezen : twee-derde ; 

b. artikel 29 wordt gPlezen als volgt : 
Indien eene vennootschap, vereeniging of 

mnatschappij, als bedoeld is hij artikel 1, in 

' het bezit is van te haren name gestelde aanf 
deelen eener vennootschap, vereeniging o 
maatschappij, welke in . Nederlandscb-Indi~, 
Suriname of Curaçao of m het brutenl~nd ~s 
gPvestigd, en aldaar aan eene belast,mg 1s 
onderworpen die, ten behoeve van Nederlandsch 
Indië, Suriname of Curaçao of van den Staat, 
in eenigen vorm naar de winst wordt geheven, 
wordt twee-derde van het bedrag, dat in een 
boekjaar genoten wordt, ter zake van bezit 
dier aandeelen, vóór de berekening van de 
belasting volgens deze wet, van de eerstvolgende 
uitdeeling afgetrokken ; 

c. in het eerste lid van artikel 27 wordt 
in de plaats van : ,,in eene der koloniën of 
bezittingen van het Rijk" gelezen: ,,in Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao", en wor
den de tweemaal gebezigde woorden : ,,de 
kolonie of bezitting" vervangen door : Ne
derlandsch-Indië, Suriname of Curaçao ; 

in het tweede lid van artikel 27 wordt in 
de plaats van : ,,de kolonie of bezitting" ge
lezen : Nederlandsch-Jndië, Suriname of Cu
raçao. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondiging. 

Ten aanzien van uitdeelingen over een boek
jaar, dat, vóór 1 Januari 1927 is geëindigd on 
ten aanzien van hetgeen in zulk een boekjaar 
ter za.ke van het bezit van aandeelen, als bedoeld 
zijn in artikel 29 der Wet op de Dividend- en 
Tantièmebelasting 1917, is genoten, blijft die 
wet ongewijzigd van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den !Oden 

November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER, 
(Uitgeg. 29 Nnv. 1927.) 

10 November 1927. WET tot wijziging van de 
,vet voor he~ reserve-personeel der land
macht 1905. S. 355 . 

WIJ WILHELMINA, EN7. ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (Staats
blad n°. 177) enkele wijzigingen aan te brengen; 

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

Eenig artikel. 
De Wet voor het reserve-personeel der land

macht 1905 (Staatsblad n°. 177), zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 13 Juli 
1923 (8taatsblad n°. 356), wordt gewijzigd als 
volgt: 

Art. 1 wordt gelezen : 
,,Het reserve-personeel der landmacht, be

staat nit: 
1 °. reserve-officieren, als zoodanig benoemd 

volgens b\j wet of bij Koninklijk besluit gestelde 
of te stellen regelen ; 

2°. reserve-personeel beneden den rang van 
officier, dat zich daar bij heeft ver bonden of 
daartoe behoort volgens bij wet of bij Koninklijk 
besluit gestelde of te stellen regelen." 

Art. 2 wordt gelezen : 
"Waar in deze wet gesproken wordt van 

militairen van eenigon rang, zonder nadere 
aanduiding, worden bedoeld militairen van 
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dien rang, behoorende tot het reserve-personeel 
der landmacht. 

__ De militaire rangen van het reserve-personeel 
z1Jn dezelfde als die van het beroeps personeel. 

Voor de officieren behoorende tot het perso
neel van den geneeskundigen dienst der land
macht is daarbij toepasselijk de bij deze wet 
behoorende tabel." 

In artikel 4 wordt, in het eerste lid voor 
,,van het leger of van de landweer", gelezen : 
,,van de landmacht". 

Art. 5 wordt gelezen : 
,,De duur van de eerste oefening van hen, 

die zich bij het reserve-personeel der landmacht 
verbinden en te voren niet hebben gediend, 
wordt door Ons bepaald. Hij bedraagt in geen 
geval meer dan 12 maanden. Naar door Ons 
te stellen regelen kan de eerste-oefening in ten 
hoogste vijf niet aaneensluitende tijdvakken 
worden doorgebracht. 

Onverminderd de verplichtingen, omschreven 
in het voorq;aande lid, of wel neergelegd in een 
andere bepaling van deze of eenige andere wet, 
zijn zij, die tot het reserve-personeel behooren, 
behoudens verdor vrij willig aanvaarde verplich
tingen, gehouden : 

1 °. om, voor zoo veel zij niet den officiersrang 
bekleeden, na het voleindigen van de eerste 
oefening, dan wel na het verlaten van den 
actieven militairen dienst - dit laatste voor 
zooveel aangaat de reserveplichtigen, die te 
voren als beroepsmilitair hebben gediend - in 
tjjd van vrede en voor zoover zulks door Onzen 
Minister van O?rlog wordt noodig geoordeeld, 
om het andere Jaar voor ten hoogste 25 dagen 
in werkelijken dienst te komen ; 

2°. om gedurende de eerste twee jaren na 
hunne benoeming tot reserve-officier, voor 
zoover zulks door Onzen Minister van Oorlog 
wordt noodtg geoordeeld, telken jare voor ten 
hoogste 20 dagen of, desverkiezende, éénmaal 
voor ten hoogste 41 dagen in werkelijken dienst 
te komen· 

3°. om'. nadat zij twee jaar als reserve-officier 
hebben gediend, gedurende elk 3-jarig tijdperk 
- voor zooveel zulks door Onzen Minister 
van Oorlog wordt noodig geoordeeld - in een 
dier drie jaren voor ten hoogste 27 dagen en 
in de beide andere jaren voor ten hoogste 6 
dagen in werkelijken dienst te komen. 

Onze Minister van Oorlog is bevoegd, ter 
geheele of gedeeltelijke vervanging van boven
bedoelde opkomst in werkelijken dienst van 
ten hoogste 6 dagen, voor de reserve-officieren, 
die zulks wenschen en op grond van hunne 
beoordeeling daarvoor in de termen komen, 
wintercursussen van ten hoogste 20 lesuren, 
gevolgd door opkomst in werkelijken dienst 
gedurende ten hoogste 2 dagen, dan wel schrü
teltjke cursussen in te stellen ; 

4°. om, voor zooveel zij behooren tot de 
onder 3°. genoemde officieren en volgens het 
oordeel van Onzen Minister van Oorlog daartoe 
overigens in aanmerking komen, tot het volgen 
van een opleidingscursus voor den naast hoo
geren rang in twee opvolgende jaren telkens 
gedurende ten hoogste 27 dagen in werkelijken 
dienst te komen, tredende deze verplichting 
alsdan in de plaats van de verplichtingen, om
schreven onder 3°. en wel voor een door Onzen 
Minister van. Oorlog aan te geven drie-jarig 
tijdvak; 

5°. om, voor zoover zij bestemd worden 
voor het dienstvak der intenda nce, van het 
tijdstip hunner benoeming bij de intendance 
af, om het andere jaar voor ten hoogste 20 dagen 
in werkelijken dienst t e komen, voor het volgen 
van een cursus betreffende den dienst der 
intendance ; 

6°. om zoodra, krachtens art. 34 der Dienst
plichtwet, buitengewone oproeping in werke
lijken dienst van dienstplichtigen plaats heeft, 
in werkelijken dienst te komen en, voor zoover 
noodig met verlenging van den tijd, gedurende 
welken zij tot het reserve-personeel behooren, 
bij de hun door Onzen Minister van Oorlog 
daarvoor aangewezen korpsen, wapens, staven 
of dienstvakken in werkelijken dienst te blijven, 
zoolang de werkelijke dienst van de buiten
gewoon afgeroepen dienstplichtigen voortduurt, 
of zoovee langer als het door Ons noodig wordt 
geoordeeld van hunne diensten gebruik te 
maken, wegens de omstandigheden, welke tot 
de buitengewone oproeping aanleiding ~aven. 

Onze Minister van Oorlog bepaalt het t1jdstip 
van opkomst in werkelijken dienst, bedoeld 
onder 1 o_-50_ van het tweede lid van dit artikel. 

Verblijf in werkelijken dienst, bedoeld onder 
10_-50_ van het tweede lid van dit artikel, kan 
geheel of gedeeltelijk worden vervangen door 
andere, door Onzen Minister van Oorlog aan 
te wijzen diensten. 

Hij, die t-ot het reserve-personeel behoort, 
kan, ter beoordeeling van Onzen Minister v11.n 
Oorlog, als hij voor groot ver~f in aanmerking 
komt, in werkelijken dienst worden gehouden : 

a. gedurende evenveel dagen als hij door 
ziekte, door het ondergaan van straf, door on
geoorloofde afwezigheid , of door desertie, wet 
aan den dagelijkschen dienst heeft deelgenomen ; 

b. zoolang dit noodig is tot het ondergaan 
van straf of voor het onderzoek omtrent een 
strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp, 
waarvan hij verdacht of beklaagd wordt ; 

c. zoolang het vertrek met groot verlof 
gevaar zou opleveren voor verspreiding van in 
de kazerne heerschende of goheerscht hebbende 
besmettelijke ziekte ; 

d. voor ten hoogste drie dagen, ten einde 
rekening en verantwoording te geven v11.n het 
door hem gevoerde beheer. 

Het in het voorgaande lid bedoelde verblijf 
in werkelijken dienst komt niet in mindering 
van de overige in dit artikel omschreven ver
plichtingen. 
, Hti, die tot het reserve-personeel behoort en 
niet in werkelijken dienst is, is verplicht om op 
te komen, indien hij ter zake van de in de punten 
b en d van het vijfde lid omschuven reden in 
werkelijken dienst wordt geroepen. 

Eveneens is hij verplicht om op te komen, 
indien hij in werkelijken dienst wordt geroepen, · 
ten einde gehoord t-e worden in zake een door 
hem of door derden, volgens de daaromtrent 
bestaande bepalingen, aan Ons of aan Onzen 
Minister van Oorlog ingediend bezwaarschrüt, 
van welken aard dit ook zij. Een ,erblijf in 
werkelijken dienst, als in dit en in het voor
gaande lid bedoeld, komt niet in mindering 
van de overige in dit artikel omschreven ver
plichtino-en. 

Hij, <fie tot het re erve-personeel behoort, 
kan, als hij voor groot verlof in 11.anmerking 
komt, in werkelijken dienst worden gehouden, 
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2oolang hij ziek is, voor zoover hij zelf verlangt 
in werkelijken dienst te blijven en zijn toestand 
dit wenschelijk maakt. 

Aan reserve-personeel, dat in werkelijken 
dienst wenscht te komen buiten den tijd, welken 
het in werkelijken dienst moet doorbrengen, 
kan dit naar door Onzen Minister van Oorlog 
te stellen regelen worden vergund." 

Tusschen Art. 5 en Art. 6 wordt ip.gelascht : 
"Art. 5bis. Hij, die tot het reserve-personeel 

behoort en niet in werkelijken dienst is, is 
verplicht om daarin op te komen voor een 
door Onzen Minister van Oorlog te bepalen tijd, 
doch in geen geval voor langer dan twee maan
den, indien hij voor dien dienst wordt opge
roepen, omdat hij geen gevolg heeft gegeven 
aan de door Onzen Minister van Oorlog te 
stellen bepalingen nopens het onderhoud van 
voor de uitoefening van den dienst aan hem 
verstrekte benoodigdheden .- het bijhouden 
van reglementen en voorschriften hieronder 
begrepen - alsmede nopens het voeren van 
dienstcorrespondentie.'' 

Art. 9. Aan dit artikel worden toegevoegd 
de woorden : ,,met dien verst,ande, dat ten 
aanzien van de bezoldiging, uitkeeringen en 
andere geldelijke of op geld waardeerbare voor
deelen door Ons voor het reserve-personeel 
afzondelijke bepalingen kunnen worden vast
gesteld, welke afwijken van die, welke gelden 
,oor het overige bij de landmacht dienende 
personeel". 

Art. 10 wordt gelezen : 
"Het reserve-personeel is verplicht van 

adresverandering, telkens binnen den tijd van 
10 dagen, schriftelijk kennis te geven ~an de 
door Onzen Minister van Oorlog aan te wijzen 
autoriteiten. 

Het mag, zonder toestemming van Onzen 
Minister van Oorlog, het Rijk in Europa niet 
voor langer dan drie achtereenvolgende maan
den verlaten ; aan deze toestemming kunnen 
zoodanige voorwaarden worden verbonden, als 
in het belang van den dienst noodig worden 
geoordeeld. 

Bij die toestemming kan tevens vrijstelling 
worden verleend van de verplichting tot het 
opkomen in werkelijken dienst. 

Overtreding van de bepalingen, in het eerste 
of tweede lid vervat, kan in gewone tijden 
oproeping in werkelijken dienst ten gevolge 
hebben voor een door Onzen ~finister van 
Oorlog te bepalen tijd, doch in geen geval 
voor langer dan twee maanden. Het hier bedoel
de verblijf in werkelijken dienst komt niet in 
mindering van de in artikel 5 omschxeven 
verplichtingen. 

Art. ll. Het tweede lid van dit artikel 
wordt gelezen : 

,,De regelen, volgens welke de verbintenis, 
bedoeld onder 2°. van Art. 1 wordt gesloten, 
worden door Ons vastgesteld. De bevordering 
en het ontslag van het reserve-personeel beneden 
den rang van officier geschieden volgens daar
voor door Onzen Minister van Oorlog gestelde 
regelen." 

Het derde lid vervalt. 
In het vierde lid wordt tusschen "zegel" en 

,,en" ingelascht ,, , leges". 
Art. 12. Het derde lid van· dit artikel 

wordt gelezen : 
"Voor gelijktijdig, maar niet bij hetzelfde 

besluit of dezelfde beschikking, benoemden of 

aangestelden regelt de ouderdom in rang zich 
naar de rangschikking volgens den vorigen 
rang en zoo vervolgens tot den laagsten rang, 
met dien verstande, dat ten aanzien van offi
cieren hierbij slechts tot den laagsten officiers
rang wordt teruggegaan." 

In het vijfde lid wordt in plaats van : ,,de 
Koloniën en bezittingen van het, Rijk in andere 
werelddeelen", gelezen: ,,Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao". 

Art. 15. In dit artikel wordt in plaats van: 
"actieve leger" gelezen : ,, beroepspersoneel" en 
vervallen tusschen "met" en "hoogeren" de 
woorden : ,,gelijken of". 

Art. 21, vijfde en zesde lid, worden gelezen : 
"De officieren van gezondheid der tweede 

klasse, de militaire apothekers der tweede klasse, 
de paardenartsen der tweede klasse en de 
officieren-tandarts der tweede klasse worden 
door Ons bevorderd naar ouderdom 1Jan rang. 

De bevordering van de officieren van gezond
heid der tweede klasse geschiedt, zoodra zij 
als zoodanig gedurende acht, en die van de 
militaire-apothekers der tweede klasse, van de 
paardenartsen der tweede klasse en van de 
officieren-tandarts der tweede klasse, zoodra 
zij onderscheidenlijk als militaire-apotheker, 
als paardenarts en als officier-tandarts, geduren
de tien jaren hebben gediend." 

Art. 25. In dit artikel vervalt: ,,bjj de 
schutterijen" en wordt in plaats van : ,,de 
koloniën of bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen", gelezen: ,,Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao". 

Art. 34. In dit artikel wordt in plaats van : 
"de koloniën of bezittingen van het Rijk in 
andere werelddeelen", gelezen: ,,Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao" en vervalt : ,,als
mede officieren of gewezen officiei·en van de 
schutterijen". 

Art. 36 wordt gelezen : 
"Een officier kan niet uit .c\en dienst worden 

ontslagen dan: 
1°. op eigen aan Ons gedaan verzoek; 
2°. na het eindigen van den tjjd, waarvoor 

hij als officier te Onzer beschikking is ; 
. 3°. op grond van het bepaalde bij art. 2 
onder 1°. van de Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht 1923 (Staatsblad n°. 
356); 

4°. ter zake van ongeschiktheid voor de 
waarneming van den militairPn dienst, uit 
hoofde van verwonding, verminking, ziekte of 
gebreken; 

5°. ter zake van het bereiken of overschrij
den van den leeftijd van vijf en vijftig jaren, 
wanneer de belanghebbende geacht wordt in 
verband met zijn leeftijd, voor de waarneming 
van den dienst niet meer ten volle geschikt 
te zijn; 

6°. ter zake van onbekwaamheid of onge
schiktheid om in den verkregen rang bij het 
reserve-personeel der landmacht te dienen, wat 
de ongeschiktheid betreft, voor zoover het 
bepaalde onder 4°. en 5°. niet toepasselijk is; 

7°. wanneer hij, bij ontslag uit de betrekking 
van hoofd van een Departement van Algemeen 
Bestuur, Ons niet dadelijk bij zijn aftreden doet 
blijken van zijn verlangen om weder bij het 
reserve-personeel te worden geplaatst ; 

8°. in de gevallen bij art. 39 aangewezen. 
In het geval, bedoeld onder 4°., wordt geen 

ontslag uit den dienst gegeven, zonder dat 
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over het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de verwonding, verminking, ziekte of 
gebreken een geneeskundig onderzoek door 
offi,cieren van gezondheid of oud-officieren van 
gezonclheid heeft plaats gehad, naar de regelen, 
gesteld bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in art. 39, tweede lid, der 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902. Het 
geneeskundig onderzoek wordt op last of met 
machtiging van Onzen Minister van Oorlog 
éénmaal herhaald, wanneer de belanghebbende 
of zijn vertegenwoordiger het verzoekt en voorts 
in elk geval, waarin een herhaling door genoem
den Minister wordt wenschelijk geacht. 

De onbekwaamheid of ongeschiktheid, onder 
6°. bedoeld, moet erkend zijn bij onderzoek 
van een daartoe door Ons aangewezen com
missie van Opper- of Hoofdofficieren, naar 
regelen, gesteld bij den algemeenen mitatregel 
van bestuur, bedoeld in art. 39, la1ttete lid, 
der Bevorderingswet voor de la.ndmacht 1902, 
met dien veretande, dat de daar bedoelde 
Opper- en Hoofdofficieren kunnen gekozen 
worden zoowel uit hen, die tot het beroeps
personeel, als nit hen, die tot het reserve
personeel der landmacht behooren. 

Art. 38. In punt 1°. wordt voor "sub 1°. en 
2°. van artikel 5" gelezen : ,,sub 60. van het 
tweede lid van artikel 5" . 

Overgangsbepaling. 
Voor hen, die een verbintenis hebben aan

ge~aan als 11,dspirant-reserve-officier van gezond
heid, blijft van kracht de bepaling van art. 5, 
vijfde lid, 3°. der Wet, zooals die luidt, vóór 
de bij deze wet aangebrachte wijziging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden 

November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
_ ( Uitgeg. 23 Nov. 1927.) 

Behoort bij de Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905 (Staatsblad n°. 177). 

TABEL, 
aanwijzende de rangen der officieren van gezond
heid, militaire-apothekers, paardenartsen en 
officieren-tandarts van het reserve-personeel der 

landmncht. 
Dirigeerend officier van gezondheid der eerste 

klasse, met rang van kolonel. 
Dirigeerend officier van gezondheid der tweede 

klasse, met rang van luitenant-kolonel. 
Dirigeerend officier van gezondheid der derde 

klasse, met rang van majoor. 
Officier van gezondheid der eerste klasse, met 

rang van kapitein. 
Officier van gezondheid der tweede klasse, met 

rang van eerste-luitenant. 
Dirigeerend militaire-apotheker, met rang van 

\uitenant-kolonel of majoor. 
Militaire-apotheker der eerste klasse, met rang 

van kapitein. 
Militaire-apotheker der tweede klasse, met 

rang van eerste-luitenant. 
Dirigeerend paardenarts, met rang van luite

nant-kolonel of majoor. 
Paardenarts der eerste klasse, met rang van 

kapitein. 
Paardenarts der tweede klasse, met rang van 

eerste-luitenant. 

Officier-tandarts der eerste klasse, met rang 
va:n kapitein. 

Officier-tandarts der tweede klasse, met rang 
van eerste-luitenant. 

10 November 1927 . WET, houdende goed
keuring van het Verdrag inzake slavernij 
van 25 September 1926. S. 356. 

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

dat het vanwege Ons te Genève op 9 November 
1926 onderteekende Verdrag inzake slavernij 
van 25 September 1926, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 9 November 
1926 onderteekende Verdrag inzake slavernij 
van 25 September 1926 wordt goedgekeurd. 

2. vVij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, houdende de 
compromissen, waartoe artikel 8 van het Ver
drag aanleiding mocht, geven. 

3. Deze ·wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare afkon 
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lOden 

November 1927. 

De 

WILHELl\Il A. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

BEELAERTS VAN BLOK.LAND . 
Minister van Koloniën, KONINGSBERGER. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1927.) 
BIJLAGE 1. 

CONVENTION RELATIVE AL'ESCLA VAGE. 
Considérant que les signataires de !'Acte 

général de la Conférence de Bruxelles de 1889-90 
se sont déclarés également animés de la ferme 
intention de mettre fin au trafic des esclaves 
en Afrique; 

Considérant que les signataires de la Conven
tion de Saint-Germain-en-Laye de 1919 ayant 
pour objet la revision de !'Acte général de 
Berlin de 1885 et de l' Acte général de la Décla
ration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur 
intention de réaliser la suppression complètc 
de l'.esclavage, sous toutes scs formes, et de 
la traite des esclaves par terre et par mer; 

Prenant en considération le rapport de la 
Commission temporaire de l'esclavage, nommée 
par le Conseil de la Société des Nations Ie 
12 juin 1924; 

Désireux de compléter et de développer l' een vre 
réalisée gràce à !'Acte de Bruxelles et de trouver 
le moyen de donner effet pratique, dans Ie 
monde entier, aux intentions exprimées, en ce 
qui concerne la traite des esclaves et l'esclavage, 
par les signataires de la Convention de Saint
Germain-en-Laye et reconnaissant qu'il est 
nécessaire de conclure à eet effet des arrange
ments plus détaillés que ceux qui figurent dans 
cette convention ; 

Estimant, en outre, qu 'il est nécessaire d 'em
p êcher que Ie travail forcé n'amène des con
ditions analogues à celles de l'esclavage; 

Ont décidé de conclure une convention et ont 
désigné comme plénipotentiaires à eet effet : 
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Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins 
pouvoirs, sont convenus des dispositions sui 
vantes : 

A rticle premier. Aux fins de la présente Con
vention, il est entendu que: 

1 °. L'esclavage est l'état ou condition d 'un 
individu sur le9,uel s'exercent les attributs du 
droit de proprieté ou certains d 'ent re eux; 

2°. La trai te des esclaves comprend tout 
acte de capture, d 'acquisition oude cession d'un 
individu en vue de Ie réduire en esclavage ; tout 
acte d 'acquisition d'un esclave en vue de Ie 
vendre ou de l'échanger; tout acte de cession 
par vente ou échange d'un esclave acquis en 
vue d ' être vendu ou échangé, ainsi qu 'en géné
ral, t out acte de commerce ou de t ransport 
d 'esclaves. 

Art. 2. Les Hautes Parties cont ractantes 
s'engagent, en t ant qu'elles n 'ont pas déjà pris 
les mesures nécessaires, et chacune en ce qui 
concerne les territoires placés sous sa souve
raineté, juridiction, protection, suzeraineté ou 
tutelle : 

a) k prévenir et réprimer la traite des escla
ves ; 

b) A poursuivre la suppression complète de 
l 'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière 
progressive et aussitót que possi ble. 

Art. 3. Les H autes Par ties contractantes 
s'engagent à prendre toutes mesures ut iles en 
vue de prévenir et réprimer l'embarquement , 
Ie débarquement et Ie transpor t des esclaves 
dans leurs eaux territoriales, ainsi qu'en général, 
sur tous les navires arborant leurs pavillons 
respectifs. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à négocier, aussitöt que possible, une convention 
générale sur la traite des esclaves leur donnant 
des droits et leur imposant des obligations de 
m ême nature que ceux prévus dans la Conven
t ion du 17 juin 1925 concernan t Ie commerce 
international des armes (Art icles 12, 20, 21, 
22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la Section II 
de !'Annexe Il) sous réserve des adaptations 
nécessaires, étant entendu que cette Convention 
générale ne placera les navires (m ême de petit 
tonnage) d 'aucune des Hautes Partie contrac
tantes dans une autre posit ion que ceux des 
autres Hautes Parties con tractantes. 

Il est également entendu qu 'avant comme 
après l'entrée en vigueur de ladi te Convention 
genérale, les H autes Parties con tractantes gar
dent toute liber té de passer entre elles, sans 
toutefois déroger aux principes stipulés dans 
l'alinéa précédent, tels arrangements particu
liers qui, en raison de leur sit uation spéciale, 
leur paraîtraient convenables pour arriver Ie 
plus promptement possible à la disparition totale 
de la traite. 

A rt. 4. Les H autes P arties contractantes 
se prêteront mutuellement assistance pour 
arriver à la suppression de l'esclavage et de la 
t raite des escla'ves . 

.drt. 5. Les Hautes P arties contractantes 
reconnaissent que Ie recours au travail forcé 
ou obligatoire peut avoir de graves conséquences 
et s'engagen t, chacune en ce qui concerne les 
territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, 
p rotection, suzeraineté ou t utelle, à prendre des 
mesures utiles pour éviter que Ie travail forcé 
ou obligatoire n 'amènent des conditions analo- 1 

gues à l'esclavage. 

Il est entendu : 
10. Que, sous réserve des dispositions tran

sitoires énoncées au paragraphe 2 ei-dessous, 
le t ravail forcé ou obligatoire ne peut être 
exigé que pour des fins publiques ; 

20. Que, dans les territoires ou Ie t ras-ail 
forcé ou obligatoire, -pour d 'autres fins que des 
fins publiq ues, existe encore, les H autes Parties 
contractantes s'efforceront d 'y mettre progres
sivement fin, aussi rapidement que possible, et 
que, tant que ce t ravail forcé ou obligatoire 
existera, il ne sera employé qu'à titre oxception
nel, contre une rémunération adéquate et à la 
condit ion qu'un chan~ement du lieu babit uel de 
résidence ne puisse etre imposé; 

3°. Et que, dans tous les cas, les autorités 
centrales compétentes du territoire intéressé 
assumeront la responsabilité du recours au 
travail forcé ou obligatoire. 

A rt. 6. Les H autes Parties contractantes 
<lont la législation ne serait pas dès à présent 
suffisante pour réprimer les infractions aux 
lois et règlements édictés en vue de donner 
effet aux fins de la présente Convention, s'en
gagent à prendre les mesures nécessaires pour 
que cesinfractions soient punies de peines sévères. 

Art. 7. Les H autes Parties contractàntes 
s'engagent à se communiquer entre elles et à 
oommuniquer au Secrétaire général de la 
Société des Nations les lois et r èglements qu'el
le édicteront en vue de l'application des stipu
lations de la présente Convention. 

Art. 8. Les H autes P arties contractantes 
conviennent que tous les différends qui pourrai
ent s'élever entre elles au sujet de l'interpré
tation ou de l 'application de la présente Con
vention seront, s'i ls ne peuvent être réglés 
par des négociations directes, envoyés pour 
décision à la Cour permanente de J·ustice in
ternationale. Si les Etats entre lesquels surgit 
un différend, ou l'un d'ent re eux, n 'étaient pas 
Par ties au Protocole du 16 décembre 1920 
relatif à la Cour permanente de Justice inter
nationale, ce différencl sera soumis, à leur gré 
et conformément aux r ègles constitutionnelles 
de chacun d 'eux, soit à la Cour permanente 
de Justice internationa le, soit à un t ribunal 
d'arbitrage constit ué conformément à la Con
vent ion du 18 Octobre 1907 pour Je r èglement 
pacifique des confl.its internationaux, soit à 
tout aut re tribunal d 'arbitrage. 

A rt. 9. Chacune des Hautes Part ies con
tractantes peut déclarer , soit au moment de sa 
signature, soit au moment de sa ratifictation 
ou de són adhésion, que, en ce qui concerne 
l'application des stipulations de Ja présente 
Convention ou de quelques-unes d'entre elles, 
son acceptation n 'engage pas soit !'ensemble, 
soit tel des t erritoires placés sous sa souverain.eté 
juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et 
peut ultérieurement adhérer séparément, en 
totalité ou en partie, au nom de l'un quelconque 
d'entre eux . 

Art. 10. S' il arrivait qu 'une des H autes 
Parties cont ractantes voul ût dénoncer la pré
sente Convention, Ja dénonciation sera notifiée 
par écrit au Secrétaire général de Ja Société des 
Kations, qui communiquera immédiatement 
une copie certifiée conforme de la notification 
à toutes les aut res H autes Parties contractantes 
en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a 
reçue. 
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La. tl nonciation ne produira es effets qu'à 
l'égard de l'Etat qui l'a.ura noti.fiée, et un an 
après que la noti.fication en sera parvenue au 
Secrétaire général de la Société des ations. 

La dénonciation pourra également être effec
tuée éparément pour tout territoire placé 
sous sa souveraineté, juridiction, procection, 
suzeraineté ou tutelle. 

Art. ll. La présente Convention, qui por
tera la date de ce jour et dont les textes fran çais 
et an~lais feront également foi, restera ouverte 
jusqu au ler avril 1927 à la signature des Etats 
membres de la Société des Nations. 

Le ecrétaire général de la Société des Nations 
portera ensuite la présente Convention à la 
connaissance des Etats non signataires, y compris 
les Etats quine sont pas Membres de la Société 
des ations, en les invitant à y adhérer. 

L'Etat qui désire adhérer noti.fiera. par écrit 
son intention au Secrétaire général de la Société 
des Nations en lui transmettantl'acte d'adhésion 
qui sera déposé dans les archives de la Société. 

Le ecrétaire général transmettra immédia
tement à toutes les autres Hautes Parties con
tractantes une copie certi.fiée conforme de la 
notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en 
indiquant la date à laquelle il les a reçus . 

Art. 12. La présente Convention sera rati
fiée et les instruments de ratification en seront 
déposé au Bureau du Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui en fera la notification 
aux Hautes Parties contractantes. 

La Convention produira ses effets pour chaque 
Etat dès la date du dépöt de sa rati.fication ou 
de son adhésion. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires out 
revêtu la présente Convention de leur signature. 

FAIT à Genève, Ie vingt-cinq septembre mil 
neuf cent vinip;-six, en un seul exemplaire, qui 
restera dépose dans les archives de la ociété 
des ations, et une copie certi.fiée conforme 
sera remi e à chacun des Etats signataires. 

.dlbanie : 
D. DINO. 

Allemagne: 
Dr. Carl VON ScHUBERT. 

République Argentine. 
.dutriche: 

Emerich PFLÜGL. 
Belgique: 

L. DE BROUCKÈRE. 
Bolivie. 
Brésil. 
Empire Britannique. 
I deciare that my signature does not bind 

India or any British Dominion which is a 
separate member of the League of Nations and 
does not separately sign or accede to the 
Conventioh. 1 

CECIL. 

('l'raduction du Secrétariat de la Société des 
Nations.) 

1 Je déclare que ma signa.ture n'engage ni 
!'Inde ni aucun des Dominions britanniques, 
qui font partie, à titre de Membres distincts, 
de la Société des Nations, et quine signent ou 
n'adhèrent pas séparément- à la Convention. 

Canada: 
George Eulas FoSTER, 

Australie: 
J. G. LATHAM, 

Union Sud-A/ricaine: 
J. s. SMIT. 

Nouvelle-Zélande: 
J . c. PARR. 

Etat Libre D'Irlande. 
Inde. 
Under the terms of Article 9 of this Conven

tion I declare that my signature is not binding 
as regards the enforcement of the provisions 
of Article 2, sub-section (b), Articles 5, 6 and 7 
of this Convention upon the following territo
ries ; namely in Eurma : the aga Tra.cts lying 
West and South of the Hukawng Valley, 
bounded on the rorth and West by the Assam 
bounda.ry, on the East by the Nanphuk River 
and on the South by the ingaling Hkamti and 
the omra Tra.cts ; in Assam, the Sadiya and 
Balipara Frontier Tra.cts, the tribal area to the 

. East of the aga Hills District, up to the Burma 
boundary, and a small tra.et in the South of the 
Lushai Hills District ; nor on the territories in 
India of any Prince or Chief under the s-uzerainty 
of His Majesty. 

I also deciare that my signature to the 
Convention is not binding in respect of Article 3 
in so far a-s that Article may require India to 
enter into a.ny Convention whereby vessels, by 
reason of the fact that they are owned, fitted 
out or commanded by Indians, or of the fact 
that one half of the crew is Indian, are classi.fiec\ 
as native vessels, or are denied any privilege, 
right or immunity enjoyed by similar vessels 
of other States ignatories of the Covenant or 
are made subject to any liability or disability 
to which similar sh ips of such ot-her States are 
not su bj eet. 1 

W. H . VINCENT. 

(Tradw;tion du Secrélariat de la Société des 
Nations .) 

1 En vertu de l'article 9 de la présente 
Convention, je déclare que ma signature n 'en
gage pas mon pays en ce qui concerne la mise 
en vigueur de ]'article 2, alinéa b), des articles 
5, 6 et 7 de la présente Convention dans les 
territoires suivants, à savoir: en Birmanie, les 
districts de aga. qui s'étendent à l'ouest et 
au sud de la vallée du Hukawng, limités au 
nord et à l'ouest par la frontière de l'Assam, 
à l'est par la rivière de anphuk, et au sud 
par le Singaling Hkamti et les districts de 
Somra; dans l'Assam, les districts-frontière de . 
Sadiya et de Balipara, Ie territoire situé à l'est 
du district des Naga Hills jusqu'à la frontière 
birmane, et une petite zone au· sud du district 
des Lushai Hills ; ainsi que sur les territoires 
de !'Inde appartenant à un prince ou chef placé 
sous la suzeraineté de Sa Majesté. 

Je déclare également que la signature que 
j 'appose à la Convention n'engage pas mon 
pays, en ce qui concerne l'article 3, da_n~ la 
mesure ou ledit article peut exiger la participa
tion de !'Inde à une Convention aux termes 
de laquelle des navires, pa.ree qu'ils sont possé
dés, équipés ou commandés par des Indiens, 
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Bulgarie: 
D. M:rKOFF. 

Chili. 
Chine: 

CHAO-HSIN CRU. 
Colombie. 
Costa-Rica. 
Cuba: 

Aristides DE AGÜERO BETHENOOURT. 
Danemarlc: 

Herluf ZARLE. 
Ré'[YUblique Dominicaine. 
Espagne. 
Esthonie: 

J. LAIDONER. 
Ethiopie: 

GUETATCHOU. 
:.\u.KQNNEN. 
Kentiba GEBROU. 
Ato TASFAE. 

l!'inlande : 
Rafael ERICH. 

l!'rance: 
B. CLAUZEL. 

Grèce: 
D. CACLAMANOS . 
V. DENDRAl,IIS. 

Guatémala . 
Haïti. 
Hondurcis. 
Hongrie. 
Jtalie. 
Japon. 
Lettonie: 

Charles DuzMANS. 
Libéria. 
Lithuanie: 

Venceslas Srnzm:AUSKAS. 
Luxenibourg. 
Nicaragua. 
Nor-vège: 

Fridtjof NANSEN. 
Panama: 

Eusebio A. MoRALES. 
Paraguay. 
Pays-Bas: 

W. F. VAN LEN:KEP. 
Pérou. 
Perse. 

ou parce que la moitié de l'é9-uipi.ge est com
posee d'Indiens, seraient classes comme navires 
indigènes ou se verraient refuser tout privilège, 
droit ou immunité reconnu aux navires simi
laires des autres Etats signataires du Pacte, 
ou seraient assujettis à des charges ou à des 
estrictions de droits . qui ne s'étendraient pas 

aux navires similaires desdits autres Etats. 

Ad referendum et en interprétant l'aritcle 3 
comme ne pouvant pas obliger la Per~e à s~ 
lier par aucun arrangement ou convent10n q U). 

placerait ses navires de n'importe quel connage 
dans la catégorie des navires indigènes prévue 
par la convention sur le commerce des armes. 1 

Prince ARFA. 
Pologne. 
Portugal: 

Augusto DE V ASC0NCELL0S. 
Roumanie: 

. TITULESC0. 
Salvador. 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : 

M. JovANOVITCH. 
Siam. 
Suède. 
Suisse. 
Tchécoslovaquie : 

Ferdinand VEVERKA. 
Uruguay: 

B. Fernandez y MEDINA. 
Venezuela. 

SLAVERY CONVENTION. 
Whereas the signatories of the Genera! Ac+-, 

of the Brussels Conference of 1889-90 declared 
that they were equally animated by the firm 
intention of putting an end to the traffic in 
African slaves ; 

Whereas the signatories of the Convention 
of Saint Germain-en-Laye of 1919 to revise the 
General Act of Berlin of 1885 and the General 
Act and Declaration of Brussels of 1890 affirmed 
their intention of securing the complete sup
pression of slavery in all its forms and of the 
slave trade by land and sea; 

Taking into consideration the report of the 
Temporary Slavery Commission appointed by 
the Council of the League of Nations on June 
12th, 1924; 

Desiring to complete and extend the work 
accomplished under the Brussels Act and to 
find a means of giving practical effect throug
hout the world to such intentions as were 
expressed in regard to slave trade and slavery 
by the signatories of the Convention of Saint 
Germain-en-Laye, and recognising that it is 
necessary to conclude to that end more detailed 
arrangements than are contained in that Con
vention; 

Considering, moreover, that it is necessary to 
prevent forced labour from developing into 
conditions analogous to slavery; 

Have decided to conclude a Convention and 
have accordingly appointed as their Pleni
potentiaries : 

(Translation by the Secretariat of the League 
of Nations.) 

1 Ad referendum and interpreting Article 3 
as without power to compel Persia to bind 
herself by any arrangement or convention which 
would place her ships of whatever tonnage in 
the category of native vessels provided for by 
the Convention on the Trade in Arms. 
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Who, ha ving communicated their full powers, 
have agreed as follows: 

.drticle 1. For the purpose of the pre ent 
Convention, the following definitions are agreed 
upon: 

1. Slavery is the status or condition of a 
person over whom any or all of the powers 
attaching to the right of ownership are exer
cised. 

2. The slave trade includes all acts involved 
in t he capture, acquisition or disposal of a per
son with intent to reduce him to slavery; all 
acts involved in the acquisition of a slave with 
a view to elling or exchanging him ; all acts of 
disposal by sale or exchange of a slave acquired 
witb a view to being sold or exchanged, and, 
in genera!, every act of trade or transport in 
slaves. 

Art. 2. The High Contracting Parties un
dertake, each in respect of the territorie placed 
under its sovereignty, jurisdiction, protection, 
suzerainty or tutelage, so far as they have not 
already taken the necessary steps : 

(a) To prevent and suppress the slave trade; 
(b) To bring about, progressively and as soon 

as possible, the complete abolition of slavery 
in all its forms. 

Art. 3. The High Contracting Parties un
dertake to adopt all appropriate measures with 
a view to preventing and suppressing the 
embarkation, disembarkation and transport 
of slave in their territoria] waters and upon 
all ve seis flying their respective flags. 

The High Contracting Parties undertake to 
negotiate as soon as possible a genera] Con
vent ion with regard to the slave trade which will 
give t hem rights and impose upon them duties 
of the ame nature as those provided for in 
the Convention of June 17th, 1925, relativa 
to the International Trade in Arms (Article 12, 
20, 21, 22, 23, 24, and paragraphs 3, 4 and 5 
,of ection II of Annex II) with the nece sary 
adaptations, it being understood that t his 
genera! Convention ,vill not place the ships ( even 
of small tonnage) of any High Contracting 
Partie in a position different from that of the 
other High Contracting Parties. 

It i also understood that, before or after the 
coming into force of this genera! Convention, 
the High Contracting Parties are entirely free 
to conclude between themselves, without, 
however, derogating from the principle Jaid 
down in the preceding para!!raph, such special 
agreements as, by reason of their peculiar situa
t ion, might appear to be suitab]e in order to 
bring about as soon as possible the complete 
disappearance of the slave trade. 

Art. 4. The High Contracting Parties shall 
give to one another every assistance with the ob
ject of securing the abolition of slavery and 
the slave trade. 

Art. 5. The High Contracting Parties recog
nise that recourse to compulsory or forced 
labour may have grave consequences and un
dertake, eac:h in respect of the territories placed 
under it sovereignty, jurisdiction, protection, 
suzerainty or tutelage, to take all neces ary 
measures to prevent compulsory or forced 
labour from dernloping into condition analo
gous to slavery. 

It is agreed tha t : 
(1) Subject to the transitional provis ions 

laid down in paragraph (2) below, compulsory 
or forced Jabour may only be exacted for public 
purposes. 

(2) In territories in which compulsory or 
forced labour for other than public purposes 
still survives, the High Contracting Parties shall 
endeavour progres ively and as soon as possible 
to put an end to the practice. So Jong as such 
forced or compulsory labour exists, t his labour 
shall invariably be of an exceptional character, 
shall always receive adequate remuneration, 
and shall not involve the removal of the la
bourers from their usual place of residence. 

(3) In all case , the responsibility for any 
recourse to compulsory or forced labour shall 
rest with the competent centra! a uthorities of 
the territory concerned. 

Art. 6. Those of the High Contracting Par
ties whose laws do not at present make adepuate 
provision for the punishment of infractions of 
laws and regulations enacted with a view to 
giving effect to the purposes of the present 
Convention undertake to adopt the necessary 
measures in order that severe penalties may be 
imposed in respect of such infractions. 

Art. 7. The High Contracting Parties un
dertake to communicate to each other and to 
the Secretary-General of t he League of Nations 
any laws and regulations whi h they may enact 
with a view to the application of the provisions 
of the present Convention. 

Art. 8. The High Contracting Parties agree 
that disputes arising between them relating to 
the interpretation or application of this Con
vention shall, ü they cannot be settled by 
direct negotiation, be referred for decision to 
the Permanent Court of International Justice. 
In ca;ie ei ther or both of the tates Parti es to 
such a dispute should not be parties to the 
Protocol of December 16th, 1920, relating to 
the Permanent Court of International J ustice, 
the dispute shall be referred, at the choice of . 
the Parties and in accordance with t he con 
stitutional procedure of each State, eit her to 
the Permanent Court of International Justice 
or to a court of arbitration coustituted in ac
cordance with the Convention of October 18th, 
1907, for the Pacific Settlement of International 
Disputes, or to ome other court of arbitration-

Art. 9. At the time of signature or of rati
fication or of accession, any High Contracting 
Party may deciare that its acceptance of the 
present Convention does not bind some or all 
of the territories placed under its sovereignty, 
jurisdiction, protection, suzerainty or tutelage 
in respect of all or any provisions of the Con
vention; it may subsequently accede separately 
on behalf of any one of them or in respect of 
any provision to which any one of t hem is not 
a party. 

Art. 10. In the event of a High Contracting 
Party wishing to denounce the present Con
vention, the denunciation shall be notified in 
writing to the ecretary-General of t he League 
of Nations, who ,vill at once communicate a 
oertified true copy of the notification to all the 
other High Contracting Partie informing them 
of the date on which it wa received. 

The denunciation hall only have effect in 
regard to the notüying tate, and one year 
after the notification has reached the Secretary
General of the League of Nations. 
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Denunciation may also be made separately 
in respect of any territory placed under its 
sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty 
or tutelage. 

Art. ll. The present Convention, which 
will bear this day's date and of which the 
J!°"'rench and English texts are both authentic, 
will remain open for signature by the States 
Members of the League of Nations until April 
1st, 1927. 

The Secretary-General of the League. of Na
tions will subsequently bring the present Con
vention to the notice of States which have not 
signed it, including States which are not Mem
hers of the League of Nations, and invite them 
to accede thereto. 

A State desiring to accede to t he Convention 
shall notify its intention in riting to the 
Secretary-General of the League of Nations and 
transmit to him the instrument of accession, 
which shall be desposited in the archives of the 
League. 

The Secrétary-General shall im.mediately 
transmit to all the other High Contracting 
Parties a certified true copy of the notification 
and of the instrument of accession, informing 
them of the date on which he received them. 

Art. 12. The present Convention will be 
ratified and the instruments of ratification shall 
be deposited in the office of the Secretary
General of the League of Nations. The Secretary
General will inform all the High Contracting 
Parties of such deposit. 

The Convention will come into operation for 
each State on the date of the deposi t of i ts 
ratification or of its accessiou. 

In faith whereof the P lenipotentiaries have 
signed the present Convention. 

DONE at Geneva the twenty-fifth day of 
September, one thousand nine hundred and 
twenty-six, in one copy, which wil! be deposited 
in the archives of the League of Nations. A 
certified copy shal be forwarded to each sig
natory of State. 

Volgen onderteekeningen. 

11 November 1927. BESLUIT tot herziening 
van de voorschriften, in acht te nemen 
bij den in-, uit- en doorvoer van goederen. 
s. 357. 

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

Financiën van 17 Octo'ber 1927, n°. 91, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), alsmede artikel 1 der wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) en 
de wet van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1927, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1927, n°. 60, 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 

(Staatsblad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 November 1923 (Staatsblad 
n°. 519), worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

A. Van artikel 2 wordt het laatste lid 
gelezen: 

In zooverre met afwijking van het tweede en 
het vijfde lid moeten steeds met name genoemd 
worden : a. alle ten in- of doorvoer verboden 
of slechts voorwaardelijk toegelaten goederen, 
zooals absint, opmm, opiumderivaten, cocaïne, 
vuurwapenen en hunne onderdeelen ; b. methyl
alcohol, houtgeest en de verdere tot onderdeel I 
van post n°. 2 der Tariefwet 1924 (Staatsblad 
no. 568) behoorende producten en zelfstandig
heden, de tot onderdeel I van post n°. 30 dier 
wet behoorende stoffen en chloroform ; c. siga
rettenpapier en sigarettenhulzen en d. alle aan 
accijns onderworpen goederen. 

B. In het tweede lid van artikel 9 worden 
de woorden "voormelde algemeene wet" ver
vangen door : algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38). 

C. Artikel 11 vervalt. 
D. In artikel 23 worden tusschen "kunnen" 

en "zonder" ingevoegd de woorden : ter bestem
mingsplaats. 

E. In het derde lid van artikel 35 worden 
de woorden "zoo noodig overeenkomstig artikel 
19, tweede lid, te berekenen bedrag der zeker
heid" vervangen door: zoo noodig o ereen
komstig artikel 19, tweede Jid, te berekenen, 
bij of volgens artikel 71 bepaalde bedrag der 
zekerheid. 

F. In het tweede lid van artikel 39 worden 
de woorden "het bedrag der door hen gestelde 
zekerheid" vervangen door : het bedrag, dat 
bij of volgens artikel 71 voor de zekerheid is 
bepaald . 

G. In het vijfde lid van artikel 47 worden 
de woorden "het bedrag der door hen gestelde 
zekerheid" vervangen door : het bedrag, dat 
bij of volgens artikel 71 voor de zekerheid is 
bepaald. 

H. Artikel 49 ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

In het eerste lid wordt letter j, met ver
vanging van de punt door een komma, aan
gevuld met : voor welke geleibilj etten wordt 
gebruik gemaakt van door den belanghebbende 
in te leveren en overeenkomstig de voorschriften 
van Onzen Minister van Financiën in te richten 
en in te vullen formulieren. 

In het tweede lid worden de woorden "Deze 
voorschriften" vervangen door: De voorschrif
ten, vermeld onder de letters a tot en met e. 

I. In het vierde lid van artikel 57 worden de 
woorden "het bedrag der door hen gestelde 
zekerheid" vervangen door : het bedrag, dat 
bij of volgens artikel 71 voor de zekerheid is 
bepaald. 

K. In het derde lid van artikel 64 worden 
de woorden "het bed.rag der door hen gestelde 
zekerheid" vervangen door : het bedrag, dat 
bij of volgens artikel 71 voor de zekerheid is 
bepaald. 

L. Artikel 72 ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

De eerste volzin van het eerste lid wordt 
gelezen: 

De directeur kan vergunnen dat door eene 
maatschappij of persoon zekerheid wordt ge
steld voor eene som van vijf en twintig duizend 
gulden, om daarmede te kunnen volstaan zoowel 
voor de gevallen, bedoeld in artikel 71, als 
voor alle andere gev~llen, waarin volgens de 
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bepalingen van dit besluit of der algemeene 
wet en der bijzondere wetten omtrent de inv:oer 
rechten, de accijnzen, de belasting op de gouden 
en zilveren werken en het statistiekrecht op 
het betrokken kantoor gelijktijdig of opvolgend 
zekerheidstelling door die maatschappij of 
persoon vereischt wordt, ongeacht of · het 
bedrag, dat volgens die bepalingen als zekerheid 
van hen gevorderd kan worden en waarvoor zij , 
ook bij t oepassing van dit artikel, st eeds aan
sprakelijk blijven, de genoemde som t e boven 
gaat. 

In het derde lid worden tusschen "goederen" 
en "kan" ingevoegd de woorden : of van een 
expeditiebedrijf. 

M. In artikel 74 worden de woorden ., , noch 
tot die gevorderd voor den opslag van goederen 
in fic tief ent repot" vervangen door : of wegens 
krediet voor de belasting en het essaailoon der 
gouden en zilveren werken, noch tot die ge
vorderd voor den opslag van goederen in fi ctief 
entrepot of voor weekkrediet. 

N. Artikel 87 E wordt gelezen : 
De akte van afrekening, bedoeld bij artikel 

138 der voormelde algemeene wet en de verkla
ring, pedoeld bij artikel 176 dier wet, kunnen, 
op aanvraag van den schipper en onder de 
door Onzen Minister van Financiën te stellen 
voorwaarden worden afgegeven door den eersten 
ambtenaar van den visitatiepost op de losplaat s 
of, zoo er meer dan één losplaats is, op de 
laat ste losplaats. 

Onze voornoemde Minister kan, onder do 
noodige voorzieningen, toestaan, dat met af
·wijking van het bepaalde hij ar tikel 54 dier 
wet de uitklaring van ter zee uitgaande schepen 
geschiedt zonder vertooning en inlevering va1 t 
een akte van afrekening of van een verklarin;; 
of bewijs, waardoor deze volgens eenig wettelijl~ 
voorschrift wordt vervangen . 

Onze Minister van Financiën is belast met do 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaat st en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den Uden November 1927. 
WILHELl\HNA. 

De Minister van Finamiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 24 Nov. 1927.) 

12 November 1927. BESLUIT tot goedkeuring 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Jfaartensdijk, d.d. 8 October 1926, t ot 
wijziging van de h r mwerordening voor 
die gemeente. S. 358. 

\VIJ WILHELMINA, ENZ. 
"Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Maartensdijk tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 16 November 
1926, waarbij gPedkeuring is onthouden aan 
eene wijziging van de bouwverordening voor die 
gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1927, n°. 191 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Arbeid, :Handel en N~jverheid van 8 November 
1927, n°. 5592 :M/P.B.R. , Afdeeling Volksge

. zondheid; 
Overwegende, dat de Raad der gemeente 

~Maartensdijk hij zijn heslµit van 8 October 1926 

de bouwverordening voor die gemeente heeft 
gewijzigd en aangevuld, daarbij het bestaande 
art ikel 10a der bouwverordening vervangende 
door een nieuw artikel, waarin voor wegen en 
gedeelten van wegen in de gemeente rooilijnen 
worden vastgesteld, welke echter ingevolge een 
mede in het artikel opgenomen voorschrift niet 
gelden voor diegene der op de bij het besluit 
behoorende en gewaarmerkte t eekr-ningen aan
gegeven perceelen, waarvoor de op die t eeke
ningen in · r ood aangeduide voorgevelrooilijn 
niet is doorgetrokken ; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
16 November 1926, l • afdeeling, n°. 3354-/1985 
aan bovenbedoeld raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, dat 
blijkens de t eekeningen j 11.ist voor die perceelen, 
waarbij e13n in het verlengde der aangrenzende 
perceelen doorget rokken rooilijn méér dan 1/3 
van een aan éPnen eigenaar t nebehoorend 
perceel zoude in beslag nemen, geen rooilijnen 
zijn vastgesteld ; dat het niet toelaatbaar is t e 
achten, dat de consequenties van Ons Besluit 
van 12 November 1923 (Staatsblad n°. 516) op 
die wijze worden ontgaan,' en dat in elk geval 
voor de perceelen, gelegen aan wegen, waarvoor 
rooilijnen zijn bepaald, deze volledig en zonder 
uitzondering moeten worden vastgesteld ; dat 
zulks t emeer klemt, omdat lid 6 van artikel 1 
der verordening aan belanghebbenden de be
voegdheid toekent om voor wegen, waarvoor 
geen rooilijn is vastgesteld , een verzoek om 
vast st elling daarvan in t e dienen, waaraan 
binnen 3 maanden, nadat het verzoek is inge
diend, door den gemeenteraad moet zij n vol
daan; 

dat van dit besluit de R aad van Maartensdijk 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
z. i. de beoordeeling door Ged. Staten bepaald 
moet blijven tot die perceelen, waarover de 
rooi~jn loopt, doch zich niet behoort uit te 
strekken over die perceelen langs denzelfden 
weg, waarvoor de Raad gemeend heeft de rooi
lijn voorloopig nog niet t e moeten bepalen ; 
dat, het zesde lid van artikel 1 in zeer voldoende 
mate de belangen der door Ged. Stat en bedoelde 
eigenaren behartigt ; dat immers, voor het 
geval de belanghebbenden van de hun bij 
artikel l , 6de lid, toegekende bevoegdheid ge
bruik maken, Ged. Staten bij de beoordeeling 
van het raadsbesluit, waarbij de rooilijn van 
het perceel van de aanvragers wordt vast
gesteld, kunnen toezien, dat de nieuwe rooilijn 
ligt in het verlengde der bestaande ; dat de 
bewering van Ged. Staten als zouden door 
het niet doortrekken van de rooilijn over som
mige perceelen de consequent ies worden ontgaan 
van Ons Besluit van 12 November 1923 (Staat8-
blad n°. 516) moet geacht worden te zijn prae
matuur, wijl dit eerst beoordeeld kan worden 
wanneer de rooilij n voor bedoelde perceelen is 
vastgesteld ; dat niet alleen het vaststellen van 
een rooilijn t ot de uitsluitende bevoegdheid 
van den gemeenteraad behoort, maar dat ook 
uitsluitend dit College heeft te beoordeelen de 
noodzakelijkheid va n een rooilijn, en, in verband 
hiermede, eveneens het tijdstip van de vast
~telling daarvan heeft te bepalen ; dat het 
algemeen belang niet in het minst vordert. dat 
reeds t hans rooilijnen worden va~tgasteld voor 
de door Ged. Staten bedoelde perceelen, waar
voor bij 's Raads besluit nog geen rooiliJn is 
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vastgesteld ; dat de Raad niet kan inzien de 
noodzake]jjkheid om reeds t hans de schadeloos
stelling door aankoop of onteigening te voldoen ; 
dat, indien de conclusies van Ged. Staten juist 
mochten b lijken te zijn, de gemeente in een 
noodtoestand zou komen te verkeeren, wanneer 
een uitbreidingsplan, waaraan thans gearbeid 
wordt, tot stand komt ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
JJfaart,ensdijk bij artikel 10a van de bouw
verordening dier gemeente voor perceelen langs 
verschillende wegen rooilijnen heeft vastgesteld, 
met uitzondering evenwel van eenige perceelen, 
die voor meer dan een derde zouden worden 
getroffen; 

dat, voor zo"ver overwegingen van finan
tieelen aard daartoe geleid hebben, deze niet 
ter zake dienende zijn, vermits een rooilijn op 
zichzelve niet oorzaak van schade behoeft te 
zijn; 

dat de omstandigheid, dat meer dan een 
derde van een perceel aan bebouwing onttrokken 
wordt, op zich zelve niet behoeft t e leiden tot 
toekenning van schadevergoeding, vermits de 
vraag of in een gegeven geval door een rooilijn 
schade wordt geleden, eerst beantwoord kan 
worden nadat onderzocht is in hoever de rooilijn 
zoowel schade als bate tot gevolg zal hebben; 

Overwegende, dat uit dezen ho"fde geen 
bezwaar behoeft te bestaan, om voor alle langs 
de wegen gelegen perceelen een rooilijn vast 
te stellen; 

Overwegende evenwel, dat de gemeenteraad 
in de eerste plaats geroepen is de noodzakelijk• 
heid van een rooilijn te beoordeelen en dat het 
inzicht van dat Colle1se beslissend moet zijn, 
zoolang niet de onjuistheid van dat inzicht 
gebleken is ; 

Overwegende t e dien aanzien, dat de ge
meente Maarf,ensdijk is een landelijke gemeente 
met verspreide bebouwing, waar wdnig ge• 
bouwd wordt ; 

dat in het geheel voor 49 perceelen bij de 
vaststelling van de rooilijn een uitz0ndering is 
gemaakt; 

dat 43 van die perceelen reeds bebouwd zijn 
en art. 10 van de verordening mede inhoudt, 
dat van het verbod te bouwen aan wegen, 
waarvoor de Raad nog geen rooi]jjn heeft 
vastgesteld, is uitgezonderd o.m. het geheel of 
gedeeltelijk vernieuwen van gebouwen en anrlere 
bouwwerken, welke bij het in werking treden 
dezer verordening reeds mochten bestaan ; 

dat de overige 6 perceelen een diepte hebben, 
welke ook na het vaststellen van de rooilijn 
voldoende terrein overlaat om er op te kunnen 
bouwen; 

dat bij het tegenwoordig karakter van de 
gemeente wijziging van de bebouwing van 
bovenbedoelde 43 peroeelen en bebouwing van 
evenbedoelde 6 perceelen niet of slechts zeer 
geleidelijk is te verwachten, en naar gelang de 
behoefte aan een rooilijn mocht ontstaan, die 
onder toezicht van Geel. Staten, met inacht
neming· van de eischen der rechtvaardigheid, 
zal worden vastgesteld; 

dat bovendien de gemeenteraad er terecht 
op gewezen heeft, dat art. 1 der verordening 
waarborg geeft. dat op verzoek van belangheb
bende.~ een rooilijn zal worden vastgesteld, bij 
de beoordeeling waarvan Ged. Staten er voor 
kunnen waken, dat de billijkheid tegenover de 
eigenaren zal worden betracht ; 

dat op deze gronden het inzicht van den 
gemeenteraad kan worden aanvaard en de 
goedkeuring op het raadsbesluit alsnog kan 
worden verleend ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en ver~taaa : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht alsnog goed te 
keuren het besluit van den Raad der gemeente 
Maart,ensdijk d.d. 8 October 1926, tot wijziging 
van de bouwverordening voor die gemeente. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en _Nijver• 
heid is belast met de uitvoering ven dit bPsluit, 
dat met het begeleidend rapport in het Staats. 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

H et Loo, den 12den November 1927. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid" 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1927.) 

N°. 5592 l\f. /P.B . .R. 

Afdeeling: 
VOLKSGEZONDHEID . 

's-Gravenhage, 8 November 1927 •. 

Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 16/22 l\Iaart 1927, 
n°. l:Jl, bracht de Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, advies uit, 
omtrent het beroep, ingesteld door den Raad 
van Maarf,ensdijk tegen het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 16 November 1926, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan eene· 
wijziging van de bouwverordening dier ge
meente. 

Vermits mij na de ontvangst van dat advies 
gebleken was, dat het bestreden besluit van 
Geel. Staten werd genomen met afwijking van 
het advies van den inspecteur der volksgezond
heid, wiens rapport niet was overgelegd, werd 
dat rapport alsnog door mij opgevraagd. Op mijn 
verzoek vulde de inspecteur dat rapport nog 
aan bij een schrijven van 23 Mei 1927, waarin 
hij zijn standpunt !1.ader uiteei,zette. Opdat de 
Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, van die motiveering kennis zou 
kunnen nemen, maakte ik daarop de zaak op
nieuw bij dat Cnllege aanhangig. 

Blijkens zijn advies van 13/19 Juli 1927, 
n°. 191 /l liS, heeft kennisneming van de bedoelde 
stukken den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, geen aan!Aiding gegeven 
het bereids aan Uwe l\fajesteit uitgebrachte 
advies te herzien en adviseert dat College l Twer 
Majesteit het bij het oorsprc-nkelijk advies 
aangeboden ·ntwerp-besluit alsnog te bekrach
tigen. Dat ontwerp-besluit luidt aldus: 

,.WIJ WILHELMINA, ENZ. 
:Beschikkende op het bernep, ingesteld door 

den Raad van Maartensdijk tegen het besluit 
van Geel. Staten van Utre.cht van 16 November 
9216, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
eene wijziging van de bom"verordening voor 
die gemeente ; 

Dèn Raad van State, Afdeeling vonr de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1927, n°. 191; 
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Op de voordracht van Onzen :i\finister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 

Oven, egende dat ,,e Raad der gemeente 
Jl!aari,ensdijk bij zijn besluit van 8 0 · tober 19ê'.6 
de bnnwver•Jrdening voor die gemeente heeft 
gewijzigd en aangevuld, daarbij het bestaande 
artikel J Oa der bouwverordening vervangende 
door een nieuw artikel, waarin voor het meeren
deel der wegen in de gemeent, rooilijnen worden 
vastgesteld, welke echter ingevolge een mede 
in het artikel opgenomen voorschrift niet gelden 
voor diegene der op de bij het besluit behoorende 
en gewaarmerkte teekeningen aangegeven per
ceelen, waarvoor de op die teekeningen in rood 
aangeduide voorgevelrooilijn niet is doorge
trokken; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
16 November 1926, lste afdeeling, n°. 3354/1985, 
aan bovenbedoeld raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, dat 
blijkens de teekeningen juist voor die perceelen, 
waarbij een in het verlengde der aangrenzende 
perceelen doorgetrokken rooilijn méér dan 1/3 
van een aan Mnen eigenaar toebehoorend 
perceel zo11d,i in beslag nemen, geen rooi4jnen 
zijn vastgesteld; dat het niet toelaatbaar is te 
achten, dat de consequenties van Ons Besluit 
van 12 November 1923 (Staat.sb/,a,d n°. 516) 
op die wijze worden ontgaan, en dat in elk geval 
voor de perceelen, gelegen aan wegen, waarvoor 
rooilijnen zijn bepaa,d, deze volleilig en zonder 
uitzondering moeten worden vastgesteld ; · dat 
zulks temeer klemt, omdat lid 6 van artikel 1 
der verordening aan belanghebbenden de be
voegdheid toekPnt om voor wegen, waarvoor 
geen rooilijn is vastgesteld, een verzoek om 
vaststelling daarvan in te dienen, waaraan 
binnen 3 maanden, nadat het verzoek is inge
dien:i, door den gemeenteraad moet zijn vol
daan; 

dat van dit besluit de Raad van 11:faart,ensdijk 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
z. i. de beoordeeling door Ged. Staten , bepaald 
moet blijven tot die perceelen, waarover de 
rooi4jn loopt, doch zich niet behoort uit te 
strekken over die perceelen langs denzelfden 
weg, waarvoor de Raad gemeend heeft de 
rooilijn voorloopig nog niet te moeten bepalen ; 
dat het zesde lid van artikel 1 in zeer voldoende 
mate de belangen der door Ged. Staten bedoelde 
-eigenaren behartigt; dat immers, voor het 
geval de belanghebbenden van de hun bij 
artikel 1, 6de lid, toegekende bevoegdheid 
gebruik maken, Ged. Staten bij de beoordeeling 
van het raadsbesluit, waarbij de rooilijn "\>'an 
het perceel van de aanvragers wordt vastge
steld, kunnen toezien, dat de nieuwe rooilijn 
ligt in het verlengde der bestaande ; dat de 
bewering van Ged. Staten als zouden door het 
niet doortrekken van de rooilijn over sommige 
perceelen de consequenties worden ontgaan van 
Ons Besluit van 12 November 1923, (Staatsb/,a,d 
516) moet geacht worden te zijn pra_ematuur, 
wijl dit eerst beoordeeld kan worden wanneer 
de rooilijn voor bedoelde perceelen is vast
gesteld ; dat niet alleen het vaststellen van 
eene rooilijn tot de uitsluitende bevoegdheid 
van den gemeenteraad behoort, maar dat ook 
iiitsluitend dit College heeft te beoordeelen de 
noodzakelijkheid van een rooilijn, en, in ver
band hiermede, eveneens het tijdstip van de 
vaststelling daarvan heeft te bepalen ; dat het 

algemeen belang niet in het minst vordert, dat 
reeds thans rooilijnen worden vastgesteld voor 
de door Ged. Staten bedoelde perceelen, waar
voor bij 's Raads besluit nog geen rooilijn is 
vastgesteld ; dat de Ra.ad niet kan inzien de 
noodzakelijkheid om reeds thans de schadeloos
stelling door aankoop of onteigening te voldoen ; 
dat, indien de conclusies van Ged. Staten juist 
mochten blijken te zijn, de gemeente in een 
noodtoestand zou komen te verkeeren, wanneer 
een uitbreidingsplan, waaraan thans gearbeid 
wordt, tot stand komt ; 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
llfaari,ensdijk bij artikel 10a van de bouwver
ordening dier gemeente voor verschillende 
wegen rooilijnen h eeft vastgesteld, uitgezonderd 
evenwel voor de aan die wegen gelegen per
ceelen, die voor meer dan een derde zouden 
worden getroffen ; 

dat een rooilijn uit den aard der zaak voor alle 
aan dezelfde straat of denzelfden weg plegen 
perceelen de grens aangeeft van het terrein tot 
gemeenen dienst van allen bestemd : 

Overwegende voorts, dat weliswaar art. 30 
der Woningwet op het vaststellen der rooilijnen 
in het onderhavige geval niet toepasselijk is, 
doch de consequentie van het beginsel in dat 
artikel omschreven, medebrengt, dat althans 
indien meer dan een derde van den aan denzelf
den eigenaar toebehoorenden grond buiten de 
rooilijn valt, eene behoorlijke schadeloosstelling 
behoort te worden vastgesteld ; 

dat de voorgenomen uitzondering echter een 
beletsel kan vormen om in voorkomende ge
vallen tot zulk eene schadeloosstelling te 
komen; 

dat het onderbreken der rooilijn voor ver
schillende perceelen derhalve in strijd is met 
hare beteekenis en de rechtszekerheid der 
eigenaars aantast ; 

dat Ged. Staten derhalve terecht aan het 
raadsbesluit de goedkeuring hebben ohthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze l\finister 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 Ge
schillen van Bestuur." 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

De Woningwet vordert voor geen enkel geval, 
dat schadevergoeding wordt gegeven ; zij laat 
het oordeel over toekenning van schadever
goeding over aan het College, dat geroepen is 
tot het nemen van een besluit en tot het beoor
deelen van zoodanig besluit. Het is zeer goed 
mogelijk, dat een eigenaar, die meer dan 1/3 
van zijn grond aan bebouwing ziet onttrokken, 
per slot, na afweging van alle omstandigheden 
van het geval, :r,al blijken, geen schade te lijden . . 
Ieder geval moet op zich zelf beoordeeld 
worden, waartoe de wet de gelegenhei<;I. laat. 
Bovendien leidt het bepalen van een rooilijn 
in geen geval op zich zelf tot schade. Die schade 
kan eerst ontstaan, wanneer de rooilijn effect zal 
verkrijgen. 

Op deze beide punten gaan zoowel Ged. Staten 
van Utrecht als de Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, uit van een 
onjuiste opvatting van de wet en van de be-
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t eekenis van een rooilijn. In zoover zou er dan 
ook van de zijde der gemeente geen bezwaar 
behoeven t e bestaan tegen het verlangen, dat 
de rooilijn over alle perceelen langs den weg 
getrokken worde. In zijn beroepschrift voert 
de gemeenteraad evenwel aan. dat het a lgemeen 
belang in casu niet vordert, dat dit geschiede. 
H et argument van den Raad, dat niet alleen 
het vaststellen van een rooilijn tot de uitsluiten
de bevoegdheid van den gemeenteraad behoort, 
maar dat ook uitsluitend dit College heeft te 
beoordeelen de noodzakelijkheid van een rooi
lijn en, in verband hiermede, eveneens het 
t1Jdstip van de vaststelling daarvan heeft t e 
bepalen, verdient ongetwijfeld volle aandacht 
en moet worden aanvaard, indien niet blijkt, 
dat de Raad bij het bepalen van rooilijnen 
onjuist heeft gehandeld . In dit geval acht ik 
het beleid van den Raad niet onjuist. I mmers, 
in het geheel is v.oor 49 perceelen bij de vast
stelling van de rooilijn een uitzondering ge
maakt Daarvan zijn 43 perceelen reeds be
bouwd ; artikel 10 van de verordening waar
borgt, dat geheel of gedeeltelijk vernieuwen 
van die gebouwen zal kunnen geschieden zonder 
d:i,t de rooilijn_ daarvoor een belemmering zal 
z1.1n. De 6 overige perceelen hebben een diepte, 
die ook na het vast stellen van de rooilijn 
voldoende terrein overlaat om er op t e kunnen 
bouwen en zooals de raad opmerkt, artikel 1, 
6de lid, geeft den eigenaren van die perceelen 
de bevoegdheid de vaststelling van een rooilijn 
te vragen, aan welk verzoek de Baad binnen 
drie maanden moet voldoen. Daarbij valt t e 
overwegen, dat bij het karakter der gemeente 
wijziging van de bebouwing van bovenbedoelde 
43 perceelen en bebouwing van bedoelde 6 
perceelen niet of slechts zeer geleidelijk is t-e 
verwachten en naar gelang de behoeft-e aan 
een rooilijn mocht ontst aan, die onder t oezicht 
van Ged. Staten met inachtneming van de 
eischen der rechtvaardigheid zal worden va,t
gesteld. 

Op grond van deze overwegingen ben 1k 
van oordeel, dat het inzicht van den gemeente
raad niet behoeft t e worden afgewezen, maar dat 
het raadsbesluit kan worden goedgekeurd. 

Een ontwerp-besluit, strekkende t ot ver 
nietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht en t ot goedkeuring van het raadsbesluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter 
bekrachtiging aangeboden. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

12 November 1927. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw tot wijziging van zijn beschik
king van 17 Augustus 1927, houdende 
wijziging van die betreffende de boter
controle. 

Gezien zijne beschikkincr van 17 Augustus 
1927, Directie van den Landbouw, n° . 728, 
5de afdeeling, opgenomen in de Neàerlaruüche 
Staatscourant van 17 Augustus 1927, n°. 159; 

H eeft goedgevonden : 
te bepalen, dat de 2de volzin van de 2de 

alinea van artikel 21 dier beschikking. luidende : 
" Het bedrag dier schade, het welk,behoudens 
minnelijke schikking, door het bestuur van het 
boter-controlestation wordt vastgesteld wordt 

] !127 

door dat bestuur op den aangeslotene verhaald 
en aan belanghebbende uitgekeerd", zal worden 
gelezen als volgt : 

,,De aangeslotene is in deze gevallen ver
plicht de boter op zijne kosten terug te nemen. 
I s dit niet mogelijk, dan zal het betreffende 
botercontr5lestation zijne bemiddeling ver
leenen voor de vaststelling van de te vergoeden 
schade". (B.) 

12 November 1927. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, aan Heeren Burgemeesters be
treffende : Uitvoering Wegenbelastingwet 
(vrachtauto' s t ijdelijk van banken of 
stoelen voorzien). 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de Mi
nister van Financiën mij in kennis heeft ge
steld met de volgende tot de ambtenaren der 
directe belastingen enz. gerichte circulaire : 

"Een vrachtauto, waarop tijdelijk banken of 
stoelen worden geplaatst om in bijzondere ge
vallen t e worden gebezigd tot het vervoeren 
van personen, is naar mijne meening niet 
ingericht voor personenvervoer en behoort der
halve te worden belast als een motorrijtuig 
vallende onder de omschrijving van artikel 3, 
eerste lid , letter d, der Wegenbelastingwet " . 

U gelieve in voorkomende gevallen met boven
vermelde interpretatie rekening te houden. 

(B .) 

14 November 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Schoonen van erwten. 
Weerlegging door het Hof van ver

dachte's verweer, dat het onderhavige 
schoonen niet geschiedde om de erwten 
tot verkoop of gebruik geschikt of meer 
geschikt te maken ; de wet onderscheidt 
niet , of het geschikt of meer geschikt maken 
geschiedt voor dadelijken verkoop of dade
lijk gebruik dan wel voor verkoop of ge
bruik na verloop van tijd. 

H et feit, dat de erwten vóór het schoo
ningsproces verkoopwaarde hebben, ver
hindert - aldus de Hooge Raad - niet, 
dat zij door dat proces geschikt tot gebruik 
of meer geschikt tot verkoop werden ge
maakt. 

(Arbeidswet art. 2.) 

Mrs. J hr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr . Feith , Ort en Taverne. ' 

Op het beroep van W . D. J . B., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen arrest 
van het Hof te Amsterdam van 31 Mei 1927. 
waarbij, in hooger beroep, na verwijzing der 
zaak bij 's H oogen Raads arrest van 20 Decem
ber 1926, met vernietiging van een door het 
K antongerecht te Middelburg op 3 Februari 
1926 gedane uitspraak, requirant, ter zake van 
het " als opzichthoudend personeel, door het 
hoofd of den bestuurder van eene onderneming 
belast met de zorg voor de. naleving van de 
bepalingen van artikel 74, 2de lid der Arbeids
wet 1919, niet zorgen dat in die onderneming 
geen arbeid wordt verricht in st rijd met het bij 
die wet bepaalde, gepleegd ten aanzien van 

43 
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twee personen'·, m!'t aanhaling van de artt. 83, 
74, 75 en 24. 7 van genoemde wet, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot betaling van twee geldboeten 
elk van vijf gulden en vijf dagen vervangende 
hechtenis voor elke boete ; 

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

Taverne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
Schending door niet-toepassing, althans ver

keerde toepassing van de in het arrest genoemde 
artt. Sv. in verband met de artt. 1 en 2 der 
Arbeidswet 1919 door de gegeven beslissing niet, 
althans niet genoegzaam met redenen te om
kleeden; 

0. dat bij het bestreden arrest ten last-e van 
requüant is bewezen verklaard - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij te Middelburg op 7 December 1925, als 

_ bedrijfsleider van een erwtenschoonderij-onder-
neming en als zoodanig belast door het hoofd en 
bestuurder met de zorg voor de naleving der 
bepalingen van de Arbeidswet 1919, S. 624, 
waarin, in een werkplaats, zijnde een besloten 
ruimte, gelegen aan den openbaren weg de 
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, 8½ tot 12 uur 's middags, 1 tot 4 uur des 
namiddags en 4½ tot 6 uur des namidcLi.gs, niet 
heeft zorg gedragen, dat alstoen aldaar geen 
bedrijfsarbeid als voormeld werd verricht, 
immers zijnde dit meer dan 8½ uur per dag : 

0. dat het Hof vervolgens heeft overwogen: 
,,dat de raadsman van den verdachte, aan

vankelijk als diens gemachtigde, heeft betwist, 
dat ten deze een strafbaar feit zou zijn gepleegd, 
daarbij verklarende, dat in het onderhavige 
geval de erwten niet waren erwten, die, na 
gedorscht te zijn, werden gezuiverd, om ze tot 
verkoop of gebruik geschikt of meer geschikt te 
maken, maar overjarige erwten, die waren 
begonnen ·te schimmelen en die nu ten tweede 
malen geschoond werden, om verder bederf te 
voorkomen en om ze te kunnen bewaren, zij 
het met het einddoel, om ze te verkoopen ; 

dat dit verweer onbesproken kan blijven, 
omdat bij rle voortgezette behandeling dezer 
zaak voor den Hove de verdachte zelf heeft 
verklaard, dat de destijds bewerkte erwten niet 
waren overjarige, maar versche erwten ; 

dat de verdachte heeft aangevoerd, dat het 
onderhavige schoonen niet geschiedde, om de 
erwten tot verkoop of gebruik geschikt of meer 
geschikt te maken, maar om bederf te voor
komen ; - dat het namelijk niet zijne bedoeling 
wa , om deze erwten terstond na afloop van 
het reinigingsproces te verkoopen, maar om ze 
te bewaren en later t,e verkoopen ; 

dat dit verweer, in het midden gelaten, of het 
feitelijk juist is, den verdachte niet kan baten, 
omdat de wet niet onderscheidt of het geschikt 
of meer geschikt maken geschiedt voor dade
lijken verkoop of dadelijk gebruik dan wel voor 
verkoop of gebruik na verloop van tijd, en uit 
de door verdachte zelf medegedeelde omstandig
heid_ dat de erwten niet voor verkoop of gebruik 
geschikt zijn, indien niet meergemeld reinigings
proces heeft plaats gehad, volgt, dat het bij 

dagvaarding bedoelde schoonen ge chieclde, 
om de erwten tot verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt te maken ; " 

0. dat tot toelichting van het middel is aan
gevoerd dat het Hof voor het bewijs gebruik 
heeft gemaakt van voorschreven "door ver
dachte zelf medegedeelde omstandigheid", 
terwijl van zulk een mededeeling van verdachte 
in de feitelijke overwegingen van het arrest niets 
is te vinden ; dat zulk een mededeeling ook zou 
zijn in strijd met het tevoren door het Hof 
gerelatl'erde verweer en bovendien ook onjuist 
omdat zonder eenig reinigingsproces van welken 
aard ook, erwten zeer wel geschikt zijn voor 
verkoop of gebruik ; 

0. dienaangaande: 
dat de laatstgenoemde omstandigheid aan 

de juistheid van 's Hofs beslissing niet kan 
afdoen, daar het feit dat de erwten vóór het 
schooningsproces verkoopwaarde hebben, niet 
verhindert dat zij door dat proces ge chikt tot 
gebruik of meer geschikt tot verkoop werden 
gemaakt ; dat dus, ook al zou de mededeeling 
"dat de erwten niet voor verkoop of gebruik 
geschikt zijn, indien niet meergemeld reinigings
proces heeft i;>laats gehad" niet door verdachte 
zijn gedaan, s Hofs oordeel over de geschikt
heid tot gebruik of de meerdere geschiktheid 
tot verkoop - waardoor de beslissing betref
fende de strafbaarheid van het feit reeds zou 
zijn gerechtvaardigd - onaangetast zou blijven; 

dat overigens die beslissing berust op de in 
het arrest, opgenomen bewijsmiddelen, waar
onder de verklaring van den deskundige van 
Oenen, die een beschrijving van het schoonings
proces heeft gegeven, en de ·bewijskracht dier 
bewijsmiddelen door requirant niet is bestreden ; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

(Gewezen overeenr.ornstig de Conclusie van den 
Advocaat-Generaal Berger.) (N. J.) 

15 November 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het ge lid van art. 101 L.-O.wet 1920 

maakt geen onderscheid naar gelang de 
vakonderwijzer aan de openbare school al 
of niet ter voldoening aan eene wettelijke 
verplichting tot het geven van onderwijs 
in een bepaald vak is aangesteld. 

WIJ WILHELM! JA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep. ingesteld door 
het gemeentebestuur van Veendam, tegen het 
be luit van Ged. taten van Groningen van 
9 Juni 1927, Letter W. W. U, 5e Afdeeling, 
waarbij met vernietiging in zooverre van het 
besluit van den Raad van Veendam van 
24 Juni 1926, n°. 15, ten behoeve van de bij
zondere schoql der Vereeniging voor gerefor
meerd lager onderwijs, gevestigd te Kibbel
gaarn, gemeente Veendam, de vergoeding in
gevolge art. 101, ge lid, der La&er-Onderwijswet 
1920 over 1925 is va.stgestelct op f 158.62 en 
het voorschot op die vergoeding over 1926 op 
f 151.92; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1927, n°. 858; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 November 1927, n°. 13180, Afd. L. 0. F . ; 

0 . dat de Raad der gemeente Veendam bij 
besluit van 24Junil926, n° . 15, afwijzend heeft 
beschikt op de aanvraag van het bestuur van 
voornoemde school om over 1925 vergoeding te 
ontvangen krachtens art. 101, lid 9, der Lager
Onderwijswet 1920 voor een vakonderwijzeres 
in de nuttige handwerken en om een voorschot 
op deze vergoeding over 1926; dat nadat het 
schoolbestuur tegen dit besluit bij Ged. Staten 
,an Groningen in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 9 Juni 1927 het bedrag 
der gevraagde ,·ergoedingE>n heeft vastgesteld, 
daarbij overwegende, dat de gemeenteraad zijne 
afwijzende beschikking baseert op de omstan
digheid, dat slechts aan één openbare school 
een z.g. éénmansschool, het onderwijs in de 
nuttige handwerken is opgedragen aan de 
vrouw van het hoofd der school, omdat anders 
aan deze school niet het wettelijk verplichte 
handwerkonderwijs zou kunnen worden ge
geven, terwijl de bijzondere lagere school niet 
een z.g. éénmansschool is ; dat echter deze 
omstandigheden niet ter zake dienende zijn ; 
dat art. 101, lid 9, voor het in aanmerking 
komen voor vergoeding uit de gemeentekas 
van de belooning voor vakonderwijzers als 
voorwaarde stelt, dat de gemeente aan een of 
meer harer overeenkomstige scholen vakonder
wijzers heeft aangesteld; da.t in dit geval aan 
deze voorwaarde is voldaan en mitsdien de 
gemeenteraad het verzoek om vergoeding ten 
onrechte heeft afgewezen ; dat het gemeente
bestuur in beroep in hoofdzaak aanvoert, dat 
het toch de bedoeling der wet is, dat alleen 
dan vergoeding voor vakonderwijzers aan de 
bijzondere lagere scholen wordt gegeven, wan
neer de gemeente geheel vrijwillig aan een of 
meer openbare lagere scholen vakonderwijzers 
aanstelt en niet, wanneer de aanstelling plaats 
vindt bij een é~nmansschool ter voldoening aan 
eene wettelijke verplichting ; 

15 November 1927. KONINKLIJK BESLUI'.r. 
Ged. Staten behooren zich bij een besluit 

ingevolge art. 103, lid 5 der L.O.-wet 1920, 
te gedragen naar het beginsel, dat in beroep 
slechts beslist wordt ten aanzien van de 
punten, omtrent welke het beroep is inge
steld ; eene aanvulling van de pUnten van 
beroep bij de mondelinge behandeling van 
het beroep, nadat de termijn voor het in
stellen van beroe,I> is verstreken, is der 
halve niet mogeliJk. 

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

het Bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Wetsinge-Sauwerd, gemeente 
Adorp, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 9 Juni 1927, Lett. W . W. U., 
5e Afd., waarbij met vernietiging in zooverre 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Adorp van 1 April 1926 de daarbij ten behoeve 
van de bijzondere lagere school van appellant 
over het jaar 1924 vastgestelde vE>rgoeding, 
bedoeld in art. lQl, 1 • lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, met inbegrip van de 3-jaarlijksche 
verrekening overeenkomstig het 8• lid van dit 
wetsartikel , nader is bepaald op f 289.56 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1927, n°. 849; 

Op de voordracht van Onzen Minister ·van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 November 1927, n°. 13176, Afd. L. 0. F.; 

0 . dat ingevolge art. 101, lid 9, der Lager
Onderwijswet 1920, aan bijzondere school
besturen vergoeding voor vakonderwijzers moet 
wo1den toegekend indien de gemeente ten 
behoeve van een of meer openbare scholen 
,akonderwijzers heeft aangesteld; dat deze 
bepaling geen onderscheid maakt naar gelang 
de vakonderwijzer aan de openbare school al 
of niet ter voldoening aan eene wettelijke 
verplichting tot het geven van onderwijs in 
een bepaald vak is aangesteld ; dat nu aan 
een openbare school voor gewoon lager onder
wijs te Veendam een vakonderwijzeres is aan
e:esteld, Ged. Staten terecht hebben beµaald, 
dat voor voo•·noemde bijzondere school voor , 
gewoon lager onderwijs vergoeding moet worden 
gegeven voor aan die school aangestelde vak
onderwijzers ; 

0. dat de gemeenteraad van Adorp bij besluit 
van 1 April 1926, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school van de Vereeniging voor Gere
formeerd Schoolonderwijs te Wetsinge-Sauwerd, 
over het jaar 1924 het bedrag der vergoeding, 
bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager-Onderwijs
wet 1920, met inbegrip van de 3-jaarlijksche 
verrekening overeenkomstig lid 8 van dit artikel 
heeft vastgesteld ; dat nadat het schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Groningen in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 9 Juni 1927 
het bedrag der vergoeding gewijzigd heeft vast
gesteld, daarbij o. m. overwegende, dat bij de 
behandeling van het beroep in hun daar-toe 
gehouden · openbare vergadering de vertegen
woordiger van het schoolbestuur heeft verzocht, 
dat bij de uitspraak in beroep eveneens ver
goeding zou worden toegekend voor de uitgaven 
wegens brandassurantie en belooning van een 
handwerkonderwijzeres over 1922, waaromtrent 
de Kroon na de indiening van het beroep heeft 
beslist, in afwijking van vroegere beslissingen, 
dat zij voor vergoeding in aanmerking komen ; 
dat bij de uitspraak in beroep hiermede be-

' zwaarlijk rekening kan worden gehouden ; dat 
ook anders de in beroep gekomen schoolbesturen 
bevoorrecht zouden worden boven die school
besturen, welke geen beroep instelden ; dat van 

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

het beroep onge,:!rond te verklaren. 
Onze Minister van Ond01.-wijs. Kunsten en 

Wetenst: happen is belast enz. (A.B.) 

dit besluit van Ged. Staten het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het bij het indienen van het beroep bij Ged. 

· Staten ten aanzien van de uitgaven wegens 
brandassurantie en belooning van eene hand
werkonderwijzeres over 1922, niet in beroep kon 
gaan, omdat pas nadien de jurisprudentie op 
deze punten is gewijzigd ; 

0. dat een algemeen beginsel van rechts
pleging is, dat in beroep slechts beslist wordt, 
ten aanzien van de punten, omtrent welke het 
beroep is ingesteld ; dat · ook Ged. Staten bij 

43* 
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een besluit ingevolge art. 103, lid 5, der Lager
Onderwijswet 1920 zich naar dit beginsel 
behooren te gedragen; dat hieruit volgt, dat 
e~ne aanvulli_ng van de punten van beroep 
b1J de mondelmge behandeling van het beroep, 
nadat de termijn voor het instellen van beroep 
verstreken is, niet mogelijk is; dat derhalve 
Ged. Staten van Groningen bij hun bestreden 
besluit t erecht op de eerst bij de mondelinge 
behandeling voor hun college door het school
bestuur opgeworpen bezwaren geene beslissing 
hebben gegeven ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en versta.an : 

het beroel? .gpgegrond te verklaren. 
Onze Mimster van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

16 November 1927. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Zakelijke belasting op liet bedrfjf in de 
gemeente Echteld. 

Art. 242e der gemeentewet bepaalt, dat 
de maatstaf voor de heffing der zakelijke 
belasting op het bedrijf moet zijn het 
werkelijk gemiddelde der arbeiders in dat 
bedrijf in het belastingjaar werkzaam. 

Art. 5 der betrokken gemeenteveror
dening stelt zich op dit standpunt•, doch 
art. 6, lid 3, bepalende dat voor de bereke
ning der belasting buiten aanmerking 
blijven de maanden Jan., Febr., Maart, 
Oot., Nov., Dec., brengt hierin wijziging. 
Daardoor komt de gemeenteverordening 
in strijd met de wet en mist verbindende 
kracht. 

Vernietiging van den opgelegden aan
slag is hiervan het gevolg. 

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

naamlooze vennootschap A. te X., tegen de 
uitspraak van den Raaa van Beroep voor de 
directe belastingen te Arnhem, van 20 Mei 1927, 
betreffende haar aanslag in de zakelijke be
lasting op het bedrijf in de gemeente Echteld 
over 1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

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

0. dat belanghebbende in gemelde belasting 
is aangeslagen voor 21 arbeiders, tot een be
drag van f 210 ; 

dat, nadat bij beschikking van den gemeente
raad van Echteld van 2 Febr. 1927 op een be
zwaarschrift van belanghebbende afwijzend was 
beschikt, deze haar bezwaar heeft herhaald bij 
den Raad van Beroep, die het bezwaar eveneens 
ongegrond heeft geoordeeld en den aanslag 
heeft gehandhaafd, waarbij onder meer is over
wogen: 

"dat bij de behandeling der zaak, mede uit 
de verklaringen van Z., lid van den Raad van 
de gemeente Echteld, is gebleken, dat in de 
maanden April, Mei, Juni, Juli, Aug. en Sept. 
gemiddeld op het fabrieksterrein, voor zooverre 
in de gemeente Echteld gelegen, werkzaam 
ziju geweest : in de rinaoven 3 stokers, 3 in
zetters, 4 uitkruiers, en één puinkruier ; bij de 

grondsporen : twee op de locomotief, één op den 
excavateur en 4 spoorschifters ; op het tasveld : 
14 sorteerders; in de drooghutten 9 arbeiders, 
en verder één stalknecht ; maakt samen 42 ar
beiders, die minder dan f 2000 per jaar ver
dienden; 

dat op grond van het bepaalde in art. 6, 
sub 3°. der verordening het aantal arbeiders 
gedurende de maanden Jan., Febr., Maart. 
Oct., Nov. en Dec. op nihil is te stellen en het 
aantal arbeiders over het geheele jaar dus ge
middeld 21 heeft bedragen; 

dat de aanslag dus terecht naar gemiddeld 21 
arbeiders werd vastgesteld" ; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft 
gesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 240 en 242e der gemeentewet, in verband 
met de artt. 3, 4, 5, 6 en 7 der verordening van 
de gemeente Echteld op de heffing van eene 
zakelijke belasting op het bedrijf, vastgesteld 
bij raadsbesluiten van 28 Dec. 1923, 27 Mei 
1925 en 23 Juli 1923, goedgekeurd bij Kon. 
besluiten van 21 Maart 1924, n°. 30, 4 ,Juli 
1925, nCt. 6 en 21 Aug. 1926, n°. 22; 

0. hieromtrent : 
dat in art. 5 der gemelde gemeentéveror

dening is bepaald : 
"Het gemiddeld aantal arbeiders, dat als 

maatstaf voor de heffing zal gelden, wordt 
verkregen door de som van het aantal arbeiders, 
dat werkzaam is geweest op elk der dagen, 
waarop in het áan het kalenderjaar in de onder
neming of inrichting arbeid is verricht en die 
minder verdienden dan het krachtens art. 242e 
der gemeentewet bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast~esteld bedrag, te deelen door het 
aantal dagen ', terwij l art. 6, lid 3 der verorde
ning bepaalt: ,,Voor de berekening der be
lasting blijven de maanden Jan., Febr., Maart, 
Oct., Nov. en Dec. buiten beschouwing"; 

dat belanghebbende terecht heeft gesteld, 
dat laatstgenoemde bepaling in strijd is met 
het voorschrift van art. 242e der gemeentewet : 

dat dit artikel immers voorschrijft dat maat
staf voor de heffing moet zijn het gemiddeld 
aantal der in het artikel bedoelde arbeiders 
werkzaam in de onderneming of inrichting ; 

dat daaronder niet anders kan worden ver
staan dan het werkelijk gemiddelde over het 
geheele jaar en het aangehaalde art. 5 dan ook 
op dit standpunt sta.at ; 

dat dit evenwel anders wordt, nu volgens art. 
6, lid . 3 der verordening voor de berekening 
der belasting buiten beschouwing moeten blijven 
de zes genoemde wintermaanden en derhalve 
in aanmerking komen de zes zomermaanden ; 

dat een gemiddelde, gevonden door rekening 
te houden alleen met het aantal arbeiders, werk
zaam gedurende een gedeelte van het jaar, niet 
is het werkelijk gemiddelde hetwelk de wet 
eischt, nu niet vaststaat, dat het niet in aan
merking genomen gedeelte een zelfde gemid
delde oplevert en het integendeel juist de be
doeling schijnt te zijn om te komen tot een 
ander gemiddelde dan wanneer het gansche 
jaar in aanmerking was genomen ; 

dat de aanslag van belanghebbende dus be
rust op een voorschrift, hetwelk in strijd is met 
de wet en mitsdien niet kan worden gehand
haafd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, - en 
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Rechtdoende ten principale : ' 
Vernietigt mede voormelde beschikking van 

den Raad der gemeente Echteld en den daarbij 
gehandhaafden aanslag. 

(Het derde lid van art. 6 is later ingevoegd 
met de bedoeling- blijkens de overwegingen van 
het wijzigingsbesluit, welke wij hieronder laten 
volgen - om de werkloosheid gedurende de 
wintermaanden te bestrijden. Blijkbaar heeft 
de Raad er toen niet aan gedacht, dat hij met 
deze wijziging de rechtsgeldigheid der veror
dening in gevaar bracht. 

Bedoelde overwegingen luiden : 
,,dat in deze gemeente, waar een groot ge

deelte der bevolking uit steenfabrieksarbeiders 
bestaat, gedurende de wintermaanden, in de 
laatste jaren, veel werkloosheid heeft geheerscht; 

dat, wanneer voor de berekening der belas
ting de wintermaanden niet worden medege
rekend, de fabrikanten er toe geprikkeld zullen 
worden, om juist gedurende die maanden ook 
werkzaamheden op hunne fabrieken te doen 
uitvoeren, waardoor dan zeer zeker de werk
loosheid hier ter plaat-se aanmerkelijk zou ver: 
midderen; 

da.t het derhalve met het oog op de des 
winters alhier heerschende werkloosheid, zeer 
gewenscht wordt geacht, dat voor de bereke
ning dier belasting de wintermaanden buiten 
beschouwing worden gelaten". (Gern.-Stem.) 

17 November 1927. BESLUIT, houdende toe
kenning van vrijdom van specifieke belas
ting bij invoer van goederen bestemd tot 
~ebruik als grondstof in fabrieken en tra
tteken. S. 359. 

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

Financiën van 24 October 1927, n° . 88, Accijn
zen· 

G~let op artikel 31 van de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568), het gewijzigd Koninklijk 
besluit van 30 November 1908 (Staatsblad 
n°. 346) en het Koninklijk besluit va.n 8 April 
1925 (Staatsblad n°. 137); 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
8 _ ovembE:r 1927, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- 1 

noemdenMinister van 14 November 1927, n°. 70, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Er wordt vrijdom verleend van de 

specifieke belasting verschuldigd bij invoer van 
door Onzen Minister van Financiën aange
wezen, niet tot inwendig gebruik door den 
mensch te bezigen goederen, welke alcohol, 
dan wel aether of andere dergelijke uit of met 
alcohol bereide stoffen bevatten, mits zij niet 
meer dan 5 percent suiker en geen saccharine 
of andere kunstmatige zoetstof houden, en voor 
zoover deze goederen bestemd zijn tot gebruik 
als grondstof in eveneens door Onzen voor
noemden Minister aangewezen fabrieken en 
trafieken. 

De goederen zullen, zoo noodig, overeenkom
stig de voorschriften van Onzen meergenoemden 
Minister worden vermengd. Bevatten zij hout
geest, dan moet deze steeds zoodanig vermengd 
zijn of worden, dat afscheiding van den hout
geest niet mogelijk is. 

Voor zoover de aangewezen goederen behoo
ren tot die genoemd in post 30 van de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568), blijft de vrijdom 
beperkt tot een bedrag van f 8.31 per kilo~am. 

2. De in het vorig artikel bedoelde vrijdom 
van belasting wordt toepasselijk verklaard door 
den inspecteur der invoerrechten in wiens dienst
kring de fabriek of trafiek waarvoor de goederen 
zijn bestemd, is gelegen. 

De aanvraag daartoe houdt in : 
a. den naam alsook een duidelijke aanwijzing 

van de ligging der fabriek of trafiek .onder ver
melding van kadastrale sectie en nummer ; 

b. den naam van het artikel, waarvom:: toe
passing van den vrijdom wordt verlangd, als
mede een omschrijving van het doel waarvoor 
het in de fabriek of trafiek benoodigd is ; 

c. de hoeveelheid van het artikel, die 
jaarlijks noodig wordt geacht. 

De inspecteur verklaart den vrijdom toe
passelijk, indien blijkt dat het artikel als 
grondstof in de fabriek of trafiek zal worden 
gebezigd en bepaalt daarbij mede, indien ver
menging noodig is, of de mengmiddelen zullen 
worden geleverd door den vrijdomgenietende 
of op zijne kosten vanwege het Rijk. 

In de beschikking waarbij de vrijdom toe
passelijk wordt verklaard, bepaalt de inspecteur 
tevens de hoeveelheid, die per jaar met vrijdom 
kan worden ingeslagen, alsmede het minimum 
van eiken inslag. 

3. De artikelen 17, 18, 19 en 20 van het 
Vrijdommenbesluit 1925 (Staatsblad n°. 103) 
vinden ten aanzien van dit besluit overeen
komstige toepassing. 

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

Het Loo, den 17den November 1927. 
WILHELMINA. 

De 11:finister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 29 Nov. 1927.) 

17 November 1927. BESLUI1', houdende weder
openstelling van de gelegenheid tot inwis
seling van de zilverbons van f 2.50, om
schreven in art. l van het Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 174), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 357), als zilverbons van 
de eerste soort, alsmede van de zilverbons 
van f 1, omschreven in art. 1 van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1916 
(Staatsblad n°. 168), zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 82), als 
zilverbons van de eerste soort. S. 360. 

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

Financiën van den 12 November 1927, n°. 132, 
Generale Thesaurie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van zilverbons; 

Gelet op Ons besluit van 13 Januari 1926 
(Staatsblad no. 4); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot en met 31 December 1928 zullen ten 

kantore van het Agentschap van het l\'linisterie 
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van Financiën te A1nsterda1n tegen wettig 
betaalmiddel kunnen worden ingewisseld : 

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

b. de bij Ons besluit van 28 J anuari 1921 
(Staatsblad n°. 46) ingetrokken zilverbons van 
f 1, aangeduid in ar tikel 1 van Ons besluit van 
22 April 1916 (Staatsblad n°. 168), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 82), als zilver
bons van de eerst e soort. 

Onze M:inister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 17den November 1927. 
WILHEL:MINA. 

De .Minister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 30 Nov. 1927.) 

17 November 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als werkforens kan niet worden be

schouwd het gedelegeerd bestuurslid eener 
vereeniging die ongeveer 70 maal in het 
belastingjaar ten kantore van het bedrijf 
den arbeid van den directeur controleert 
en voorts voor t en hoogste 14 dagen in dat 
jaar dien directeur vervangt. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

het gemeentebestuur van Veendam tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten der provin
cie Groningen op het bezwaarschrift van het 
gemeentebestuur van Groningen tegen den 
aanslag van A. G. l\I. te Groningen in de ge
meentelijke inkomstenbelast-ing der gemeente 
Veendam over het belastingjaa r 1924/1925 ; 

Den Raad van Stat e, enz. ; 
0. dat A. G. M. te Groningen over het belas

tingjaar 1924/1925 als werkforens in de plaat
sehj ke inkomstenbelasting der gemeente Veen
dam is aangeslagen ; 

dat, nadat het bestuur van de gemeente 
Groningen daartegen bij (}edeputeerde Staten 
van de provincie Groningen bezwaar gemaakt 
had, laatstgenoemd college bij besluit van 10 
Februari 1927, letter Lb 3' afd. den bestreden 
aanslag heeft vernietigd uit overwegincr dat uit 
de overgelegde stukken en het belianrlelde ter 
besloten vergadering is gebleken dat A. G. M. 
is voorzitter en gedelegeerd bestuurslid van de 
Coöperatieve Stroocartonfabriek "De Vrijheid" 
t e Veendam ; dat hem in die hoedanigheid een 
aanslag is opgelegd in de forensenbelasting der 
gemeente Veendam op grond dat hij, terwijl zijn 
hoofdverbhjf te Groningen gevestigd was, op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 1924/ 
1925 in de gemeente Veendam de beschikking 
zoude hebben gehad over eene vaste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van zijne betrek
king, beroep of bedrijf ; dat de aange lagene 
heeft medegedeeld, dat volgens art . 13 der 
statuten een gedelegeerde wordt benoemd om 
eventueel den directeur bij te staan of te ver
vangen; dat de directeur volgens de statuten 
en het huishoudelijk reglement alsmede volgens 
zijne instructie, belast is met de dagelijksche 

leiding, zoowel in administratieve als in t ech -
nische aangelegenheden ; dat hij als gedelegeerde 
den directeur slechts vervangt wanneer deze 
met vaca.ntie ga.at, wat hoogstens gedurende 
14 dagen het geval is ; dat hij in het belastingjaar 
ongeveer 70 maal in de fabriek aanwezig is 
geweest; dat hij bij zijne bezoeken bij den direc
teur op het kantoor plaats neemt, zonder daar 
eenen vasten stoel of bureau te hebben ; dat 
hij een en ander controleert, maar n immer 
brieven schrijft; dat van de zijde van het ge
meentebestuur van Veenda m niet is beweerd 
noch minder bewezen, dat de fabriek of het 
kantoor voor den persoonlijken arbeid van den 
aangeslagene was bestemd ; dat deze nu w. i. w. 
gedurende het belastingjaar 1924/1925 als voor
zitter en gedelegeerd bestuurslid op meer dan 
90 dagen de beschikking heeft gehad over eene 
vaste inrichting der Coöperatieve troocarton
fabriek " De Vrijheid" maar bij opvatting der 
wet in den zin, waarin zij meermalen in hoogste 
instantie is verstaan, niet is gebleken, dat deze 
inrichtin~ voor hem bestemd was om daar 
persoonlijk zijn betrekking uit te oefenen, 
zoodat de aanslag geacht moet worden ten 
onrechte te zijn opgelegd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Veendam bij Ons in 
ber oep is gekomen, aanvoerende dat naar aan
leiding van een bezwaarschrift van den Heer 
A. G.-M. tegen zijn aanslag als werkforens in 
de inkomstenbelasting der gemeente Veendam 
over het belastingjaar 1922/1923, Gedeputeerde 
Staten van Groningen bij h un beschikking, d.d. 
13 December 1923, n°. 149, 2° Afd. , hebben 
uitgemaakt dat de Heer M. t-erecht als forens 
in de gemeente Veendam .is aangeslagen ; dat 
de heer M. van deze beschikking in beroep is 
gekomen ; dat bij Ons besluit van 11 Maart 
1925, n°. 66, het beroep van den H eer M. onge
grond is verklaard ; dat de omstandigheden, 
waaronder de Heer M. over 1924/1925 in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting te Veendam 
als forens is aangeslagen, dezelfde zijn, als 
waaronder hij over het belastingjaar 1922/1923 
te Veendam was aangeslagen en hun college in 
het licht van de genoemde beschikking en het 
genoemd besluit van meerring is, dat Gedepu
teerde Staten den aanslag over 1924/1925 ten 
onrechte hebben vernietigd ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberich 
ten A. G. M. tijdens het belastingjaar 1924/192ö 
was voorzitter en gedelegeerd bestuurslid van 
de Vereeniging "Coöperatieve Stroocar tonfa
briek de Vrijheid" te Veendam; 

dat aangenomen dat hij als zoodanig geacht 
moet worden over het in Veendam gelegen 
kantoor der Vereeniv:ing de beschikking te 
hebben gehad, van eene bestemming van dit 
kantoor voor de persoonlijke werkzaamheden 
van den belanghebbende niet is gebleken ; 

dat veeleer op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen dat de dagelijk
sche leiding der zaken aan den db:ecteur was 
opgedragen en het kantoor voor diens werk
zaamhe!fen was bestemd, terwijl de taak van 
den aangeslagene zich, buiten het geval van 
vervanging van den directeur, waarvan niet 
is komen vast te staan dat dit op méer dan 14-
dagen van het belastingjaar zou hebben plaats 
gehad, zich beperkte tot toezicht op en con tröle 
van den directeur ; 
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dat daarom A. G. :M". niet gezegd kan worden 
op meer dan 90 dagen van het genoemde belas
tingjaar in de gemeente Veendam de beschik
king te hebben gehad over eene vaste inrichting 
t~t persoonljjke uitoefening van zijne betrek
king; 
_ dat ook niet is gebleken dat hij tijdens dit 
nelastingjaar verkeerde in een der andere, in 
art. 244a onder 3° der Gemeentewet vermelde 
gevallen; 

dat de opgelegde aanslag dus in strijd was 
met de genoemde wetsbepaling en mitsdien door 
Gedeputeerde Staten terecht is vernietigd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A.B.) 

17 November 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Hoofdverblijf van iemand die in twee 

gemeenten een woning heeft. 
WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Bloemendaal tegen 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 29 December 1926, n°. 107, 
op het bezwaarschrift van het gemeentebestuur 
van Amsterdam tegen den aanslag van Mr. P. 
H. de G. te Amsterdam in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting over het hela tingjaar 1925/ 
1926 te Bloemendaal: 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat Mr. P. H. dC' G. over het hela tingjaar 

1925/1926 in de gemeentelijke inkomstenbelas
ting is aangeslagen in de gemeente Bloflmen
daal ; 

dat, nadat het gemeentebestuur van Amster
dam tegen dien aanslag bij Gedeputeerde 
, 'taten van oord-Holland bezwaar had inge
bracht, dit college bij besluit van 29 December 
1926 den aanslag heeft vernietigd ; 

da.t het gemeentebestuur van Bloemendaal 
in beroep aanvoert dat Mr. H. de G. bij den 
aanvang van voornoemd belastingjaar (1 Mei 
1925) woonplaats had in de gemeente Bloemen
daal ; dat hij verreweg het grootste gedeelte 
van dat belastingjaar binnen deze gemeente 
woonplaats en verblijf hield; dat hij gedurende 
het tijdvak van 1 Mei 1925 tot en met 30 April 
1926 onafgebroken de beschikl::ing heeft gehad 
over de hem toebehoorende steeds gemeubileer
de villa "de l'opelhof", staande aan den Bent
veldsweg I; 
. 0. dat blijkens de stukken Mr. P. H. de G., 

directeur der Amsterdamsche Bank, op I Janu 
ari 1923 met zijn gezin intrek heeft genomen 
in de hem in eigendom toebehoorende woning 
Jan van Goyenkade 24 te Amsterdam, waarin 
hij met zijn gezin gedurende de wintermaanden 
verblijft, terwijl hij zijne werkzaamheden als 
directeur der Amsterdamsche Bank in de ge
meente Amsterdam uitoefent ; 

dat onder deze omstancligheden moet worden 
aangenomen, d1,t hij in de gemeente Amster
dam hoofdverblijf heeft, waaraan niet afdoet 
dat hij telken jare met zijn gezin va-n begin 
April tot einde October op eene villa te Bloe
mendaal verblijf houdt; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A. B.) 

19 November 1927. BESLCIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van R'iinzaterwoude van 30 April 
1926, waarbij aan R. Groenewolt een ver
gunning is verleend voor den verkoop ,an 
sterken drank in het klein. . 361. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 Augustus 
1927, n°. 1023 G., afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 3 Octoher 1927, n°. 
7635, afdeeling Binnenlandsch Bestuur : 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Rijnzaterwoude bij besluit van 
30 April 1926 aan R. Groenewolt een vergun
ning hebben verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein ; 

Overwegende, dat, behoudens het bepaalde 
in de artikelan 5 en 55 der Drankwet, ingevolge 
het bepaalde in artikel 8, lid 1, 1°., dier wet, 
een vergunning o.m. moet worden geweigerd , 
wanneer het aantal vergunningen, uitgezonderd 
die voor den verkoop in logementen alleen aan 
logeergasten, het door artikel 4, lid, I, der 
Drankwet bepaalde maximum heeft bereikt ; 

Overwegende, dat het aantal inwoners der 
gemeente Rijnzaterwoucle op 30 April 1926 
650 bedroeg, zoodat in verband net het be
paalde in artikel 4, lid I, der Drankwet, het 
aantal vergunningen niet meer dan twee mocht 
bedragen; 

dat op 30 April 1926 in de gemeente Rijn
zaierwoude reeds twee vergunningen waren 
verleend; 

dat de artikelen 5 en 55 der Drankwet met 
b1Jtrekking tot bovengenoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Ri,inzater
woude niet van toepassing waren : 

dat derhalve voornoemd besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Rijnzaterwoude 
is in strij d met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op de Mtikelen 153 
en 154 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advie van 
25 October 1927, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en ijverhaid van 
1 November 1927, n°. 1435 G., afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 16 November 
1927, n°. 8601, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Rijnzaterwoude te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel 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
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den November 1927. 
WILHELMIN:A. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van B innenl. Zaken en Landbouw, 
J . B. KAN. 

(Uitgeg . 6 December 1927.) 
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19 November 1927. BESLUIT, strekkende tot 
vernietiging van het besluit van Ged. Staten 
van de provincie Noordhol/,a,nd van 11 Mei 
192i, n°. 159, waarbij aan W. H. Steenhuis, 
te Amsterdam, vergunning werd verleend 
tot den verkoop van sterken drank in het 
klein alleen aan logeergasten, voor gebruik 
ter plaatse van verkoop. S. 361A. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Sep
tember 1927, n°. 1034 G., afdeeling Volks
gezondheid en van Onzen Mimster van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 16 Sep
tember 1927, n°. 7166, afdeeling BinnenJandsch 
Bestuur; 

Overwegende, dat Ged. Staten van de pro
vincie Noord-Holland bij besluit van 11 Mei 
1927, n°. 159, aan Willem Hendrik Steenhuis, 
te Amsterdam, vergunning hebben verl3end 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein alleen aan logeergasten, voor gebruik t er 
plaatse van verkoop ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 2 van 
Ons besluit van 14 October 1925 (Staatsblad 
n°. 416) een logement in gemeenten met meer 
dan 100,000 zielen ten minste 8, uitsluitend 
voor logeergasten bestemde slaapvertrekken 
moet bevatten, om voor een vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein in 
een logement alleen aan logeergasten in aan
merking te komen ; 

dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
op het tijdstip, dat Ged. Staten van de provincie 
Noord-Hol/,a,nd bovengenoemde logementsver
gunning verleenden, de inrichting, waarvoor 
de vergunning werd verleend, niet aan de g~
stelde eischen voldeed ; 

dat namelijk in die inrichting weliswaar 8 
slaapvertrekken aanwezig zijn, welke niet door 
het gezin van den logementhouder worden 
gebruikt, doch dat op het' tijdstip, waarop 
Ged. Staten de logementsvergunning verleen
den, één dier vertrekken reeds sedert ongeveer 
een jaar verhuurd was aan een tweetal p 3r
sonen, dat daarin zijn eigen huishouding 
drijft; 

dat dat vertrek derhalve niet geacht kan 
worden uitsluitend voor logeergasten bestemd 
te zijn; 

dat dus voornoemd besluit van Ged. Staten 
van de provincie Noord-Hol/,a,nd is in strijd 
met de wet; 

Gelet op de Drankwet en op artikel 166 der 
Provinciale Wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1927, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
31 October 1927, n°. 1383 G., afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 15 November 
1927, n°. 8600, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Ged. Staten van de 

provincie Noord-Hol/,a,nd te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van .i\rbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
clat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 19den November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uit,geg. 5 Dec. 1927.) 

21 November 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Plaats van vestiging van een naamlooze 

vennootschap die in de eene gemeente 
huizen exploiteert en in een andere ge
meente de administratie van die exploi
tatie voert. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het bezwaar, iIJgebracht 
door den Directeur van de te Amsterdam ge
vestigde Bouw-Maatschappijen " Van Prinste
rer" en "Forma" tegen het aanmerken van 
Amsterdam als de plaats, waar de genoemde 
vennootschappen ter zake van door haar over 
hare boekjaren 1926 gedane winstuitkeeringen 
in de dividend- en tantièmebelasting moeten 
worden aangeslagen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de aanslagen van de Bouwmaatschap

pijen "Van Prinsterer" en "Forma" gevestigd 
te Amsterdam, in de dividend- en tantième
belasting over hare boekjaren 1926 beide zijn 
opgelegd in de gemeente Amsterdam ; 

dat de Directeur dier maatschappijen daar
t egen bij Ons bezwaar heeft gemaakt, aan
voerende, dat beide maatschappijen beoogen 
het exploiteeren van huizen te Amsterdam ; 
dat de Bouwmaatschappij "Van Prinsterer" 6 
huizen met 24 huurders heeft, de Bouwmaat
schappij "Forma" 8 huizen met 32 huurdérs ; 
dat te Amsterdam wel de huren door een in
casseerder worden opgehaald, doch dat de ad
ministratie geheel t e Bussum geschiedt, van 
waaruit ook de besluiten tot in- en verkoop 
van huizen worden genomen evenals de be-

. sluiten tot het verhuren van de woningen ; dat 
hij verzoekt, dat Bussum als gemeente van 
aanslag worde aangewezen ; 

0. dat moet worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden, verbonden aan het exploi
teeren van de huizen, in hoofdzaak geschieden 
in de gemeente, alwaar zich die huizen bevinden, 
te weten in Amsterdam ; 

dat in verband daarmede voor de toepassing 
ten deze van art. 14bis der Wet op de Dividend
en Tantièmebelasting 1917 moet worden ge
oordeeld, dat het belangrijkste gedeelte van het 
bedrijf van elk der beide maatschappijen wordt 
uitgeoefend in de gemeente Amsterdam ; 

dat derhalve de aanslagen in de bovenbedoel
de belasting terecht in die gemeente zijn op
gelegd; 

Gezien de bovengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
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22 November 1927. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Stichting "Fondation 
au vrofit de la création d'une Chaire 
spéciale de la philologie et de la littérature 
espagnole à l'Université d'Utrecht" als 
bevoe~d om bij de faculteit der letteren 
en wiJsbegeerte aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen. , 362. 

WIJ WILHE "MINA, ENZ. 
Oij de voordracht van Onzen :Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 November 1927, n°. 44773, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Gezien het advies van Curatoren der Rijks
universiteit te Utrecht d.d. 25 October 1927, 
n°. 35/24, den Senaat gehoord; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
15 November 1927, n°. 21; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen a.i. van 18 November 1927, n°. 46522, af
deeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting "Fondation au profit de la 

création d'une Chaire spéciale de Ja philologie 
et de la littérature espagnole à l'Université 
d'Utrecht" aan te 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 hoogleeraar onderwijs worde ge
geven in de Spaansche t aal- en letterkunde. 

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. 

's-Gravenhage, den 22sten November · 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Weten11chappen a.i., 

J. B. KAN. 
( Uitgeg. 28 Nov. 1927.) 

22 November 1927. CENTR. RAAD VAN BEROEP. 
De beteekenis van het woord "dienst

tijd" in art. 48 Pensioenwet _1922 moet 
worden getoetst aan de bepaling, dia daar
van wordt gegeven in Hoofdstuk II (van 
de berekening van het pensioen). 

De tijd door klager in vorige betrekkin
gen doorgebracht, waarover hij laatstelijk 
als Minister van Financiën werd gepen
sionneerd en die dus met pensioen is ver
golden kan krachtens de duidelijke be
woordingen van het 1 • lid van art. 59 dat 
diensttijd, die reeds met pensioen ver
golden is, als "diensttijd" uitgeschakelt, 
niet bij de beoordeeling van zijne pensioens
aanspraken uit zijne (later vervulde) be
trekking van hypotheekbewaarder in aan
merking komen. 

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 t erechtzitting als gemachtigde is 

opgetreden : M. J . Jansen, hoofdcommies aan 
die instelling, 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 aan klager bij Koninklijk besluit van 

2 September 1915 een jaarlij ksch pensioen 
ingaande 24 October 1914 is verleend van 
f 3579, sedert tot f 5011 verhoogd; 

0. dat dit pensioen was berekend naar een 
diensttijd als Minister van Financiën van l jaar, 
l maand en 25 dagen, en naar een burgerlijken 
diensttijd als ambtenaar bij het dienstvak der 
Registratie en Domeinen van 34 jaren, 8 maan
den en 16 dagen ; 

0. dat verweerder, gelet op de Pensioenwet 
1922 S. 240, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 28 Mei 1925, S. 216, het verzoek van klager, 
oud-bewaarder van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen te Amsterdam - tot 
welke betrekking hij bij K . B. van 24 November 
1914 wa~ benoemd - om hem in het genot 
van uitgesteld pensioen te stellen of het hem 
als oud-l\finister van Financiën verleend pen
sioen te verhoogen, bij bes lissing van 28 Fe
bruari 1927 heeft afgewezen, daarbij over
wegende: 

dat belanghebbende met ingang van l Juni 
1923 op zijn verzoek eervol als hypotheek
bewaarder is ontslagen ; 

dat hij, geboren 13 December 1860, den 
leeftijd van 65 jaren heeft bereikt; 

dat zijn diensttijd vóór 27 (lee~ : 24) October 
1914 in die betrekking heeft medegeteld voor 
het hem bij K . B. van 2 September 1915 N°. 32 
met ingang van eerstgenoemden datum toe
gekend l\finisterspensioen ; 

dat deze diensttijd ingevolge art . 59, 1 c lid 
van eerstgenoemde wet niet ook kan mede
tellen voor pensioen voor hypotheekbewaarder ; 

do,t hij thans een voor pensioen voor die 
betrekking geldigen diensttijd heeft van 1 
Januari 1915 tot 1 Juni 1923, derhalve van 
minder dan 15 jaren, den volgens art. 48, 
tweede lid van eerstgenoemde wet voor het 
recht op uitgesteld pensioen van een op eigen 
verzoek ontslagen ambtenaar vereischten mini
mumduur; 

dat verhooging , van zijn :Ministerspensioen 
op grond van na zijn aftreden als Minister 
bewezen diensten niet mogelijk is ; 

0. dat klager bij ziJn tegen die beslissing 
gericht bezwaarschrift als zijn oordeel heeft te 
kennen gegeven : · 

dat art. 48, lid 3, der Pensioenwet 1922, in 
werking tijdens zijn ontslag, met de woorden : 
,,een diensttjjd van vijftien jaren " , den ge
heelen dien~ttijd bedoelt van den ambtenaar, 
alzoo met inbegrip van de jaren in vorige 
betrekkingen doorgebracht; dat die opvatting 
niet alleen taalkundig juist moet worden geacht, 
doch bovendien steun vindt in de bepaling 
van lid 5 der genoemde wetsbepaling, waarin 
als eisch wordt gesteld, dat de ambtenaar een 
diensttijd van 7 jaren moet kunnen doen 
medetellen om aanspraak op uitgesteld pen
sioen te kunnen maken ; 

dat het woord medetellen toch z. i. insluit, 
dat er een diensttijd is, waarbij die, in de laatst
bekleede betrekking doorgebracht, wordt bij
geteld en er mitsdien van de 15 jaren dus 
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minstens 7 jaren in de nieuwe betrekking 
moeten zijn doorgebracht; 

dat hij in vorige betrek..lÜngen een diensttijd 
had van ruim 34 jaren en in de betrekking 
van bewaarder van de hypotheken te Am
sterdam, van jaren en 5 maanden, zoodat 
hij een ambtenaar i , wien ontslag werd ver
leend na een diensttijd van ten minste 15 jaren 
en die ten minste 7 jaren in de betrekking, 
waaruit ont 19-g, kan doen medetellen ; 

dat hij voorts van meening i , dat, waar het 
de vraag geldt, of er recht bestaat op pensioen, 
art. 59 buiten aanmerking moet blijven; 

dat toch dit artikel staat in het hoofdstuk, 
getiteld "van de berekening van het pensioen" 
en niet buiten zijn gebied ma~ worden toege
past, doch slechts kan gelden bij de vaststelling 
van het bedrag van het pensioen, niet voor de 
vraag, of er recht op pensioen bestaat, eene 
vraag, diE-, blijkens het opschrift van hoofd
stuk I door de in dat hoofdstuk vervatte wets
bepalingen wordt beheerscht, voor zoover het 
tegendeel niet uitdrukkelijk blijkt, dat art. 59 
dus z. i. geen ander gevolg kan hebben dan 
dat het bedrag van het pensioen wordt beperkt 
tot de jaren, welke niet met pensioen zijn 
vergolden; 

0. dat verweerder bij beslissing van 14 Juni 
1927 het bezwaar van klager heeft afgewezen, 
daarbij over,vegende: 

dat reclamant niet ontkent, dat hij als oud 
bewaarder bij de hypotheken, het kadaster en 
de cheep bewijzen een voor pensioen geldigen 
diengttijd heeft van n.inder dao 15 jaren ; 

dat de beteekenis van het woord "diensttijd" 
in art . 48 van de Pensioenwet l 922 S. 240 
moet worden getoetst aan de bepaling, die 
daarvan wordt gegeven in Hoofdstuk U dier 
wet (van de berekening van het pensioen) ; 

dat dus de tijd, door reclamant in vorige 
betrekkingen doorgebracht, waarover hij met 
ingang van 24 October 1914, laatstelijk als 
l\finister van Financiën, werd gepensionneerd, 
en die dus met pensioen is vergolden, krachtens 
de duidelijke bewoordingen van het eerste lid 
van het in dat Hoofdstuk voorkomende art. 59 
~at diensttijd, die reeds met pensioen vergolden 
1s, als "diensttijd" uitschakelt, niet bij de 
beoordeeling van zijne pen ioensaanspraken 
mt eerstgenoemde functie in aanmerking kan 
komen; 

dat reclamant's bewering, dat laatstgenoemd 
a1·tikel, __ dáárom in casu niet van toepassing 
zou ZJJU, omdat meergenoemd Hoofdstuk 
slechts handelt over de berekening van het 
pensioen moet worden afgewezen, omdat de 
in dit hoofdstuk voorkomende artikelen, en in 
onderling verband beschouwd, zoowel op de 
berekening van het pensioen als op de pensi
oensaanspraken (zie met name den aanhef van 
art . 56) betrekking hebben ; 

dat in de bestreden beslis ing nader is uit
eengezet_, waarom reclamant geen recht heeft 
op pensioen ; 

0. dat klager bij tegen laatstvermelde be
lissing tijdig ingediend klaag chrift heeft aan

gevoerd: 
dat de laatst genomen besli ing, het uitge

steld pensioen betreffende, gegrond is op de 
meening van den Raad, dat niet alleen bij 
de berekening.van het bedrag van het pensioen, 
doch ook bij de vraag, of er recht is op uit- 1 

gesteld pensioen, het tijdvak, dat reeds met 
pensioen vergolden is, buiten aanmerking moet 
blijven; 

dat klager dezo opvatting niet j ui t acht 
en van meening is, dat art. 59 der wet, opge
nomen in het hoofd tuk "van de berekeninir 
van het pensioen" niet buiten zijn gebied mag 
worden toegepast. 

De artikelen, in dat hoofdstuk voorkomende, 
zijn, blijkens het op chrift, in acht te nemen 
bij de beantwoording van de vraag hoe het 
pensioen te berekenen, dat hoofdstuk I toe
kent. Waar de wetgever eene bepaling van 
hoofdstuk 11 ook van toepas ing wilde doen 
zijn bij de beoorcleeüng van het recbt op pen
ioen, (o.a. artt. 56, 61, 62} heeft hii dit uit-

drukkelijk bepaald. Dat hij rlit in enkele 
artikelen heeft voorgeschreve11, is echter geen 
motief, zooals de Pensioenraad stelt, om het
zelfde voor andere wetsbepalingen aan te 
nemen. waarin die toevoeging niet voorkomt. 
Integendeel is het tegenovergestelde er uit af 
te leirlen. De bedoelde uitbreidingen zijn, als 
in strijd met het op chrift van het hoofdstuk. 
a ls uitzonderingen te be chouwen en dus van 
trikte toepassing ; 

Wat aangaat het recht : 
0. dat klager, die op 13 December 1925 den 

65-jarigen leefti1d had bereikt, op 7 December 
1926 een pensioensaanvraag tot verweerder 
heeft gericht, blijkbaar van oordeel geworden, 
dat hem, naa t voormeld pensioen van f 5011, 
een uitgesteld pensioen met ingang van eerst
gemelden datum moet worden toegekend ter 
zake van de door hem van 1 Januari 1915 
tot aan 1 Juni 1923 bekleede betrekking van 
bewaarder van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen te Amsterdam, uit welke 
betrekking hij op eigen verzoek eervol was 
ontslagen, met ingang van laatstgemelden 
datum: 

0. -dat klager in zijn bezwaarschrift van 
meening blijkt, dat hij voor recht op uitgesteld 
pensioen bij het bereiken van den leeftijd van 
65 jaren, volgens het laatste lid van art. 43 
der Pensioenwet 1922, met eeu cl iensttijd van 
7 jaren in de het laatst door hem bekleede 
betrekking kan vol taan ; 

0. echter dat dit artikel voor een op eigen 
verzoek ontslagen ambtenaar eeP diensttijd 
van ten minste ] 5 jaren vordert, terwijl voor 
een niet op eigen verzoek eervol ontslagen 
ambtenaar volgens het artikel zooals het op 
1 Juni 1923 luidde, een diensttijd van ten min
ste 7 jaren voldoende was ; 

0. dat dus in klager's geval een diensttijd 
van minstens 15 jaren noodig is, en de vraag 
is tt> beantwoorden of voor die 15 jaren ook 
mag meetellen diensttijd waarvoor reeds pen 
sioen wordt genoten tengevolge van voormeld 
K. B. van 2 September 1915 ; 

0. dat verweerder onder vermjzing naar 
art. 59 van voormelde wet, bovenstaande vraag 
op goeden grond ontkennend heeft beantwoord, 
en de tegen de pensioensweigering aangevoerde 
grief, ontleend aan de plaatsing van art. 59 
in het hoofdstuk over de "berekening" van 
het pensioen, niet in dat over het "recht" op 
pensioen, in het slot der be treden beslissing 
juist is weerlegd ; 

0. dat dus klager' bezwaar tegen de be
lis ing v11,n 26 Februari 1927, welke ook ver-
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hooging van klager's pensioen als Minister 
terecht niet mogelijk achtte, ongegrond is ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. (A.B.) 

23 November 1927. BESLUIT tot gedeeltelijke 
vernietiging van besluiten van Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam. onder
scheidenlijk van 30 October 1924, 9 Maart 
l!l25, l 7 December 1925 en 31 Maart 1926, 
waarbij onderscheidenlijk aan de N.V. 
Exploitatie Maatschappij "Amsterdam
West" en aan de N.V. Bouwgrond Ex
ploitatie Maatschappij "De Hoofdweg" al
daar, met betrekking tot verschillende 
bouwplannen, onder voorwaarden vrij
stelling is verleend van verschillende be
palingen van de bouwverordening voor die 
gemeente. S. 363. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijnrheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 11 Augustus 
1927, n°. 4829M/P.B.R., Afdeeling Volksge
zondheid, en van 22 Augustus 1927, n°. 6425, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
de na te noemen besluiten van Burgemeester en 
\Vethouders van Amsterdam; 

Overwegende, dat Burgemeester en W et
houders van Amsterdam bij besluit van 30 Oc
ber 1924 aan de N. V. Exploitatie Maatschappij 
,.Amsterdam-West" aldaar met betrekking tot 
den bouw van 31 huizen vrijstelling hebben 
,erleend van verschillende bepalingen der 
bouwverordening voor die gemeente en wel 
onder voorwaarde (onder meer), dat ,.veran
dering van de op de teekeningen inge chreven 
bestemming van de perceelen geschiedt volgens 
plannen, in alle opzichten door Burgemeester 
en Wethouders goedgekeurd" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam bij besluit van 9 Maart 1925 aan voren
genoemde Naamlooze Vennootschap met be
trekking tot den bouw van 14 huizen vrij
stelling hebben verleend van verschillende be
palingen der bouwverordening voor die ge
meente en wel onder voorwaarde (onder meer), 
dat "verandering van de bestemming der per
cee!en geschiedt volgens plannen, in alle op
zichten door BU1·gemeester en Wethouders 
goedgekeurd" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam bij besluit van 17 December 1925 aan 
de N.V. Bouwgrond Exploitatie Maatschappij 
.,de Hoofdweg" aldaar met betrekking tot den 
bouw van 14 huizen vrijstelling hebben ver
leend van verschillende bepalingen der bouw
verordening voor die gemeente en wel onder 
voorwaarde (ond01· meer}, dat "verandering van 
de perceelen zal geschleden volgens plannen, 
in alle opzichten door Burgemeester en Wet
houders goedgekeurd" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam bij besluit van 31 Maart 1926 aan laatst
genoemde Naamlooze Vennootschap met be
trekking tot den bouw van 16 huizen vrijstelling 
hebben verleend van verschillende bepalingen 
der bouwverordening voor die gemeente en wel 
onder voorwaarde (onder meer), dat "ver
andering van de bestemming der perceelen 
alleen mag geschieden volgens plannen, in 

alle opzichten door Burgemeester en W et
houders goedgekeu.rd" ; 

Overwegende ten aanzien van bO\~enaange
haalde besluiten en de daarbij gestelde voor
waarden, dat tegen het verbinden van voor
waarden aan vrijstelling van bepalingen eener 
bouwverordening in het algemeen geen bezwaar 
bestaat, maar dat het in de rede ligt, dat geen 
andere voorwaarden worden gesteld dan die 
strekken ter bescherming van belangen, bedoeld 
door de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt 
verleend; 

dat voorwaarden als de bij vorengenoemde 
besluiten gestelde - volgens welke eventueele 
latem plannen tot verandering van de bestem
ming van te bouwen huizen in alle opzichten 
door Burgemeester en Wethouders moeten 
zijn goedgekeurd - ver uitreiken buiten . het 
hierbedoelde verband en aan Burgemeester en 
Wethouders gelegenheid geven om te zijner tijd 
vergunning tot verbouwing - met verandering 
van. bestemming - te weigeren op iederen 
grond, die hun goeddunkt, eventueel met ter
zijdestelling van voorschriften der verordening ; 

dat hierdoor de in de verordening gelegen 
waarborg tegen willekeur bij de beslissing om
trent vergunning aan de belanghebbenden 
wordt ontnomen ; 

dat zoodanige voorwaarden derhalve tekort 
doen aan de rechtszekerheid en hierdoor in 
strijd komen met het algemeen belang ; 

dat vorenaangehaalde voorwaarden mits
dien in strijd zijn met dat belang; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van tate gehoord, advies van 

27 September 1927, n°. 47; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
10 November 1927, n°. 7516 M./P .B.R., Af. 
deeling Volksgezondheid, en van 19 November 
1927, n°. 8847, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorengenoemde besluiten van Burgemeester 

en Wethouders van Amsterdam onderscheiden
lijk van 30 October 1924, 9 Maart 1925, 17 De
cember 1925 en 31 Maart 1926 wegens strijd 
met het algemeen belang te vernietigen, voor
zooveel vorenaangehaalde voorwaarden be-
treft. · 

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. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1927. 
WILHELMINA. 

De Mister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister vcm Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 13 December 1927.) 

23 November 1927. BEscmKKING van den 
Hoogen Raad der ederlanden. 

Gemeentelijke opcenten op de Rijksin
komstenbelasting. 

Iemand kan voor de toepassing der 
Rijksinkomstenbelasting geacht worden 
binnen het Rijk in Europa te wonen zonder 
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dat dit noodzakelijk t en gevolge heeft , dat 
hij zijn hoofdverblijf heeft in eenige ge
meente hier te lande. 

. De omstandigheid, dat iemands ouders 
in eene bepaalde gemeente in Nederland 
wonen. is op zich zelf niet voldoende om 
aan te nemen, dat de belastingplichtige 
ook a ldaar zijn hoofdverbl ijf heeft. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien .liet beroepschrift in cassatie van A. 

tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen t e Alkmaar, van 
30 l\Iei 1927, betreffende zijn aanslag in de 
inkomstenbelasting, belastingjaai· 1925/1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat -Generaal Berger, namens den P rocu
reur,Generaal, strekkende tot vernietiging der 
bestreden uitspraak en tot verwijzing der zaak 
naar den R aad van Beroep voor de Direct e 
Belastingen te Alkmaar, ter verdere behandeling 
en beslissing, met inachtneming van het çloor 
den Hoogen R aad te wijzen arrest ; 

O. dat de belanghebbende voor gemeld be
lastingjaar is aangeslagen in de Rijksinkomsten
belasting voor f 179 in hoofdsom met opcenten, 
onder meer voor de gemeente Bergen, als in 
die gemeente zijn hoofdverblijf hebbende ; 

dat de Inspecteur bij beschikking op bezwaar
schrift dien aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat belanghebbende hiertegen in beroep is 
gekomen met het betoog, dat zijn aanslag moet 
worden vernietigd, omdat hij niet in Nederland 
woont en dat in ieder geval de aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting, waarmede 
belanghebbende blijkbaar bedoelt, de heffing der 
gemeentelijke opcenten, vernietigd moet wor
den· 

da.'t de Raad echter den aanslag in zijn geheel 
heeft gehandhaafd , daarbij overwegende wat de 
Rijksinkomstenbelasting betreft, dat de belang- · 
hebbende "is hoofdmachinist bij de Vereenigde 
Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij in 
Internationaal Verkeer, waaruit echter niet 
volgt, dat hij het vaderland metterwoon ver
laten heeft , doch dat hij voor zijn beroep t ijdelijk 
het land verlaat, zoodat hij geacht moet worden 
binnen het Rijk t e wonen" ; 

en wat de gemeentelijke opcenten betreft, 
dat "iemand die geacht moet worden binnen 
het Rijk t e wonen evenzeer geacht moet worden 
a ldaar een verblijfplaats te hebben en daarom 
de gemeente alwaar zijne ouders verblijf hebben 
die plaats is die daarvoor het meest in aan
merking komt" ; 

0 . dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
als middel van cassatie inbrengt : 

Schending of verkeerde t oepassing van art. 16 
der wet van 19 Dec. 1914 (Stbl. n°. 564), op 
grond dat de overweging betreffende de Rijks
inkomstenbelasting de mogelijkheid openlaat, 
dat belanghebbende niet binnen het Rijk woont 
,,doordat h~j heeft opgehouden ergens woon
plaats te hebben, in welk geval van een metter
woon verlat en van het Rijk niet kan worden 
gesproken", en de overweging betreffende de 
gemeentelijke opcenten onjuist is, daar het 
best aanbaar is, dat iemand in het vaderland 
woont, zonder dat er tusschen hem en een 
bepaalde gemeente eenige betrekking is ; 

0. hieromtrent : 
. dat uit de overwegingen van den Raad valt 

af t e leiden, dat de Raad feitelijk aanneemt, 
dat belanghebbende Nederlander woonde in 
het Rijk en dat hij als hoofdmachinist van een 
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij slechts 
tijdelijk en in verband met zijn beroep het 
vaderland verlaat ; 

dat de Raad hieruit kon afleiden, dat belang
hebbende nog binnen het Rijk woont, en het 
middel hem in zooverre niet kan baten ; 

dat het middel echter terecht opkomt t egen 
's Raads uitspraak, voor zooverre betreft de 
gemeentelijke opcenten, omdat het zeer wel 
mogelijk is, dat iemand hier t e lande woont, 
zonder in eenige gemeente een hoofdverblijf te 
hebben, terwijl de omstandigheid, dat in een 
bepaalde gemeente iemands ouders wonen, op 
zich zelf geen aanleiding kan zijn om aan te 
nemen, dat hij zelf dààr zfin hoofdverblijf heeft ; 

Vernietigt de bestreden beslissing ; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voor de Direct e Belastingen t e Alkmaar, 
ter verdere behandeling en beslissing van de 
zaak, met inacht neming van dit arrest. 

(B.) 

25 November 1927. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 December 
1925 (S taatsblad n°. 518), zooals dat nader 
is gewijzigd, houdende wijziging en aan
vulling van de voorschriften betrekkelijk 
de scheepsboekhouding. S. 3M. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat artikel 25 van Ons besluit 

van den 28 December 1925, Staatsblad n°. 518, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 September 1926, Staatsblad n°. 320, wij
ziging behoeft tengevolge van het in werking 
treden van Ons besliuit van den 24 Juni 1927, 
S taatsblad no. 200, houdende nadere bepalingen 
omtrent de meting van binnenvaartuigen ; 

Gelet op het rapport van Onzen Minister van 
F inanciën van den 4 October 1927, n°. 88, Indi
recte Belastingen en van Onzen Minister van 
Justitie van den 10 October 1927, lste afdeeling 
C. n°. 883; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 November 1927 n°. 29); 

Gelet op het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 18 November 1927, 
n°. 25, Indirecte Belastingen en van den 22 No
vember 1927, l st e afdeeling C. n°. 909 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 25 van Ons besluit van den 28 De

cember 1925, S taatsblad n°. 518, gewijzigd bij 
Ons besluit van den 1 September 1926, Staats
blad n°. 320, wordt met ingang van 1 October 
1927 gelezen als volgt : 

Wanneer ingevolge dit besluit de bruto
inhoud van een schip, dat bestemd is of ge
bezigd wordt voor zee- of kustvisscherij , of voor 
de rivier- of binnenvaart, moet worden vermeld, 
kan worden volstaan met opgave van de ver
plaatsing, bepaald overeenkomstig Ons besluit 
van 24 Juni 1927, S taatsblad n°. 200. 

Tot 1 October 1932 kan in het geval in het 
vorige lid bedoeld eveneens worden volstaan 
met opgave van het laadvermogen, bepaald 
overeenkomstig Ons besluit van 20 Juli 1899, 
S taatsblad n°. 164, zooals het door latere be
sluiten is gewijzigd . 

Onze Ministers van Financiën en van Justitie 
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zijn belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrüt zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 25sten November 1927. 
WILHEL!VHN A. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
De jjfinister van Justitie, J. DoNNER. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1927.) 

'.!5 November 1927. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
Een Rijksontvanger, die met de inning 

der plaatselijke inkomstenbelasting is be
last, is te beschouwen als ambtenaar, be
doeld in art . 23g der Gem.wet, en kan 
dus niet als lid ,an den Raad worden 
toegelaten. 

Wr.1 WILHELl\ITNA. -ENZ.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld door 

P. J. Antonissen te Zundert en de Raad der 
gemeente Zunrlert tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 10 Augustus 
1927, n°. 40 , III• Afcl A., waarbij met ver
nietiging van het b,:,sluit van den Raad der 
gemeente Zundert van 28 Juli 1927, P. J . An
t.onissen niet is toegelaten als lid van genoemden 
Raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
October 1927, n°. 851; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
r ovember 1927, n°. 8683, Afd. B. B. ; 

0. dat P. J. Antonissen op 28 Juli 1927 door 
den gemeenteraad van Zundert als lid van dien 
Raad is ~oegelaten ; 

ditt, nadat de Burgemeester t egen die toe
lating bij Ged. Staten bezwaar had ingebracht, 
dit college bij besluit van 10 Augustus 1927, 
met vernietiging van het bestreden raadsbe
sluit heeft bepaald dat P . J. Autonissen als lid 
van dien Raad niet wordt toegelaten ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat volgens art. 23g der Gemeentewet het lid
maatschap van den Raad onvereenigbaar is 
met de betrekking van ambtenaar, met het 
ontvangen of uitgeven der geleien van de ge
meente belast ; dat h. i. de Rijksontvanger t e 
Zundert, P. J. Antonissen, geacht moet worden 
te zijn "ambtenaar met het ontvangen der 
gelden van de gemeente belast" ; dat hij immers 
belast is met de ontvangst van de opbrengst 
der plaatselijke inkomstenbelasting ; dat hij 
krachtens zijne benoeming, t.e beschouwen is 
als ambtenaar; dat derhalve de R aad der ge
meente Zundert ten onrechte heeft besloten tot 
toelating van P. J . Antonissen tot lid van dien 
Raad; 

dat de appellanten in beroep nagenoeg de
zelfde bezwaren aanvoeren, hierop neerkomende, 
dat de toepasselijkheid van art. 23g der Ge
meentewet op de Rijksontvangers beslist is 
uitgesloten, ook na opname van art. 243h in 
de Gemeentewet ; dat de Rijksontvangers 
steeds benoer11baar zijn geweest tot lid van den 
gemeenteraa~~, hoewel zjj toch steeds zijn belast • 
geweest met J!/_et innen van opcenten ten behoeve 
der gemeenteh ; dat door opname in de Gemeen
tewet van art. 243h in dit verband geen wijzi
ging is gebracht in de verhouding van de Rijks
ontvangers tet de gemeenten, wijl geen ken-

merkend onderscheid bestaat tnsscben de inning 
van gemeentelijke opcenten en de inning eener 
plaatselijke inkomstenbelasting; dat de uit
zondering, neergelegd in art. 2::lg der Gemeente
wet ongetwijfeld bedoeld om va,n het, lidmaat
schap van den Raad uit te sluiten personen, die 
eenerzi jds ten opzichte van eenig orgaan van 
gemeentebestuur in eene afh ankelijke pl)sitie 
verkeeren en die anderzijds het raadslidmaat
schap zouden kunnen dienstbaar maken aan 
de verbetering hunner ambtelijke positie : dat 
een en ander niet van toepassing is op P. ,J. An
tonissen, die in zijne hoedanigheid van Rijks
ontvanger onafhankelijk is van ieder orgaan 
van gemeentebestuur, terwijl hij ook in geen 
enkel opzicht als lid van den Raad eenige han
deling zou kunnen verrichten, welke van in
vloed zou kunnen zijn op zijne ambtelijke 
betrekking ; dat de rol die de Rijksontvanger 
heeft te vervullen bij de inning van eene plaat
selijke inkomstenbelasting even passief is als 
die, welke hij vervult bij de inning van ge
meentelijke opcenten, aangezien toch het be
palen van het inkomen der belastingplichtigen 
en de beslissing op bezwaren niet behoort tot 
zijne taak; dat ook uit art. 62 der Gemeentewet 
duidelijk blijkt dat de betrekking van Rijks
ontvanger vereenigbaar is met het lidmaatschap 
van den Raad ; 

0. dat behoort te worden onderzocht en be
slist of P. J. Antonissen in zijne hoedanigheid 
van Rijksontvanger moet worden aangemerkt 
als ambtenaar, met het ontvangen der gelden 
in de gemeent-e belast, een en ander a!s bedoeld 
in art. 23g der Gemeentewet ; 

0. dienaangaande dat onder gelden van de 
gemeente redelijkerwijze ook de opbrengst van 
de plaatselijke inkomstenbelasting behoort te 
worden gerekend, aangezien deze gelden voor 
de gemeente zijn bestemd ; 

dat de plaatselijke inl,omstenbelasting in
gevolge art. 243h, 1 e lid, der wet door Rijks
ambtenaren wordt ingevorderd; 

dat aangezien P . ,J. Antoniss n tot de in art. 
243h bedoelde Rijksambtenaren behoort, hij 
gezegd moet worden als ambtenaar belast t e 
zijn met het ontvangen van gelden van de ge
meente en hiertegen niet afdoet dat de ontvan
gen gelden later aan den gemeente-ontvanger 
worden uitgekeerd ; 

dat derhalve Ged. Staten bij hun bestreden 
besluit terecht hebben bepaald dat P. J. An
tonissen niflt als lid van den Ra11,d der gemeente 
ZundePt wordt toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

28 November 1927. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 14 der Zuiderzee
steunwet 1925 (Staatsblad n°. 290) . S. 365. 

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

Waterstaat van 20 October 1927, n°. 360, Af. 
deeling Waterstaat T.; 

Gelet op artikel 14 van de Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsblad n°. 290) ; 
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Den Raad van State gehoord (advie van 
15 ovember 1927, n°. 36); 

Gezien het nader rapport Yan Onzen voor
noemden Minister van 24 :Nornmber 1927 La. 
B., Afcleeling Waterstaat T.; ' 

Hebben goedgevonden en ver taan : 
te bepalen: 

A. Algemeene bepalingen. 
Verklaring uitdrukkingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
a. ,,Zuiderzeesteunwet" : de Zuiderzee teun

wet 1925 (Staatsblad n°. 290) ; 
b. ,,Minister" : Onzen Minister van \Vater

staat; 
c. ,,G-enerale Commissie" : de Generale Com

missie, bedoeld in artikel 3 van de Zuiderzee
steunwet; 

d. ,,fonds" : Het Zuiderzeefonds, ingesteld 
bij de wet van 20 December 1918 (Staatsblad 
n°. 827) ten behoeve van de afsluiting en droog
making der Zuiderzee ; 

e. ,,belanghebbende" : den belanghebbende, 
als bedoeld in artikel 1 van de Zuiderzeesteun
wet, alsmede den ingevolge dat artikel daar
mede gelijkgestelde ; 

f. ,,tegemoetkoming" : tegemoetkoming, als 
voorzien bij de Zuiderzeesteunwet ; 

g. ,,onderwijs" : onderwijs ingevolge het 
bepaalde bij artikel 5 van de Zuiderzeesteunwet; 

h. ,,waardevermindering" : waardeverminde
ring, als bedoeld in artikel 6, 2• lid, van de 
Zuiderzeesteun wet. 

Uitvoeringsvoorschrift. 
2. 1. De aanvraag om tegemoetkoming ge

schiedt schriftelijk bij de Generale Commissie 
door invulling van een formulier, waarvan Onze 
Minister het model vaststelt. 

2. De Generale Commissie wint over de aan
vraag het advies in van den burgemeester van 
de gemeente, waarin de belanghebbende woont. 

B. Opleiding door onderwijs of op andere wijze. 

Vergoeding van kosten 
voor onderwijs en toe-
lagen daarvoor. 

3. 1. Voorzoover de redenen, op grond waar
van de belanghebbende of zijn kind onderwijs 
niet ingevolge de bepalingen van de ijver
heidsonderw~jswet kosteloos of onder toeken
ning van toelagen kan genieten, dit nie~ onge
wenscht doen zijn, kunnen school- of leergelden 
of andere kosten geheel of gedeeltelijk worden 
vergoed of toelagen worden toegekend, een en 
ander als bedoeld bij het eerste en het tweede 
lid van artikel 5 der Zuiderzeesteunwet en zoo
veel mogelijk in overeenstemming met de bij 
of krachtens de Nijverheidsonderwijswet vast
gestelde voorschriften. 

Vergoeding van kosten 
bij opleiding niet door 
onderwijs. 

2. Kosten, verbonden aan het verwerven van 
bekwaamheid voor eenig handwerk, ambacht, 
bedrijf of eenigen anderen werkkring, hetzij 
in land- of tuinbouw, dan wel op ander terrein, 
in de opleiding waarvoor niet door middel van 
nijverheidsonderwijs kan worden voorzien, 
worden slechts vergoed, indien en voor zooverre 

daartoe naar het oordeel van Onzen :Ministe 
termen aanwezig zijn en in den regel tot geen 
hooger bedrag dan opleidino tot eene betrekking 
door middel van nijverheidsonderwijs zou heb
ben gevorderd. 

C. VerJcr.ijgen van een werkkring. 
Verkrijgen van arbeid 
buiten eigen bedrijf. 

4. 1. De belanghebbende, die, ter verkrij
ging van arbeid, hulp en voorlichting verlangt 
en niet in eigen bedrijf werkzaam is of wel zoo
danig bedrijf op aannemelijke gronden niet 
wenscht voort te zetten, te verplaatsen of te 
vervormen noch een nieuw bedrijf in te richten, 
doet zijn aanvraag vergezeld gaan van een be
wijs, dat hij als werkzoekende staat ingeschre
ven bij een orgaan der openbare of daarmede 
gelijkgestelde niet openbare arbeidsbemidde
ling, b~j gebreke waarvan de aanvraag niet in 
behandeling wordt genomen. 

2. De belanghebbende, die hem aangeboden 
werk, hetwelk voor hem geschikt wordt ge
oordeeld, zonder gegronde redenen weigert, 
wordt van verdere hulp ter verkrijging van 
arbeid uitgesloten. 

Verkrijgen van arbeid in 
eigen bedrijf. 

5. 1. Is de belanghebbende, die, ter ver
krijging van arbeid, hulp en voorlichting ver
langt, in eigen bedrijf werkzaam en wenscht 
hij dit te verplaatsen of te vervormen dan wel 
een nieuw bedrijf in te richten, dan zal bij ge
bleken wenschelijkheid de mogelijkheid daar
van worden onderzocht. 

2. Het onderzoek zal onder meer betreffen de 
geschiktheid van den belanghebbende als leider 
van een bedrijf, in het bijzonder als leider van 
het te verplaatsen, vervormen of nieuw in te 
richten bedrijf, de levensvatbaarheid van zoo
danig bedrijf, den financieelen toestand van 
den belanghebbende, benevens den omvang 
van de benoodigde geldmiddelen. 

3. Doet het in het vorige lid bedoelde onder
zoek een gunstig resultaat van tegemoetkoming 
in dezen vorm niet verwachten en wenscht de 
belanghebbende alsnog hulp en voorlichting 
ter verkrijging van arbeid niet in eigen bedrijf, 
dan is op hem van toepassing hetgeen bij artikel 
4 ten aanzien van de daarin bedoelde belang
hebbenden is bepaald. 

4. Wanneer het ingestelde onderzoek gun
stige resultaten van tegemoetkoming in dezen 
vorm doet verwachten, dan wordt den belang
hebbende bij de verplaatsing of vervorming 
van zijn bedrijf of de inrichting van een nieuw 
bedrijf hulp en voorlichting verstrekt. 

Rentevergoeding wegens 
waardevermindering. 

6. 1. In het geval, voorzien bij artikel 6, 
2• lid, van de Zuiderzeesteunwet, kan den be
langhebbende de daarin bedoelde rente wegens 
waardevermindering op voorstel van de Gene
rale Commissie door Onzen Minister worden 
vergoed. 

2. Onze Minister stelt in ieder daarvoor in 
aanmerking komend geval de waardevermin
dering vast na ter zake door de Generale Com
missie uitgebracht advies, bij welk advies het 
rapport van een deskundige wordt overgelegd. · 
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3. Factoren, die de waardevermindering 
hebben beïnvloed, worden daarbij slechts in 
aanmerking genomen, indien en voor zooverre 
zij van de afsluiting der Zuiderzee het onmid
dellijk gevolg zijn. 

Vergoeding van kosten, 
gemaakt ter verkrijging 
van een werkkring. 

7. 1. De in verband met het aanvaarden 
van een werkkring bestede kosten kunnen den 
belanghebbende worden vergoed met inacht
neming van de volgende bepalingen : 

a. vergoeding van reiskosten kan plaats 
hebben voor één heenreis van den belang
hebbende en de bij hem inwonende gezinsleden, 
in een openbaar middel van vervoer op de voor
deeligste wijze gemaakt; 

b. verhuiskosten kunnen worden vergoed, 
wanneer de verhuizing plaats heeft over een 
afstand van ten minste vijf kilometer en in 
geen geval tot een hooger bedrag dan vereischt 
wordt voor overbrenging van den inboedel 
met het goedkoopste vervoermiddel ; 

c. kosten van aanschaffing van gereedschap 
kunnen worden vergoed, voor zooveel het be
zigen van eigen gereedschap vol~ens plaatse
lijk gebruik in den nieuwen werkkrmg verplicht 
is gesteld; 

d. kosten van aanschaffing van kleeding 
kunnen worden vergoed, voor zooveel de te 
verrichten arbeid die kleeding mocht vorderen 
of zij moet dienen ter vervanging van Zuider
zeevisscherskleeding, indien te verwachten is, 
dat het dragen daarvan in den nieuwen werk
kring op bezwaren zal stuiten. 

2. Indien schriftelijk overleg niet tot het 
beoogde doel kan leiden of persoonlijke aan
raking het Bestuur van de Generale Commissie 
gewenscht mocht voorkomen, kunnen de reis
kosten voor een na verkregen toestemming 
van dit Bestuur en op de voordeeligste wijze 
gemaakte reis ter verkrijging van voorlichting 
bij beroepskeuze worden vergoed, alsmede na 
uitdrukkelijke toestemming van genoemd Be
stuur, onder bepaling van het bedrag, ook 
verblijfkosten. 

Toelagen, die het elders 
ter hand nemen van ar
beid kunnen vergemak
kelijken. 

8. 1. Met het doel het elders t.ir hand nemen 
van arbeid of bedrijf te vergemakkelijken, kan 
den belanghebbende voor ten hoogste zes achter
eenvolgende weken eene toelage worden ver
leend. 

2. Het totaal inkomen, met inbegrip van 
de toelage, zal niet mogen overschrijden: 

a. voor een ongehuwde : een bedrag van 
twaalf gulden per week ; · 

b. voor een gehuwde of ongehuwden kost
winner : een bedrag van vier en twintig, twee 
en twintig, onderscheidenlijk twintig gulden 
per week, naar gelang de belanghebbende is te 
werk gest.eld in eene gemeente, welke volgens 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren is gerangschikt onderscheidenlijk in de 
eerste, tweede of derde kla~se. 

3. De toelage kan in den regel alleen dan 
worden verleend, wanneer redelijkerwijze mag 
worden verwacht, dat de ter hand te nemen 

arbeid oi het ter hand te nemen bedrijf blijvend 
of althans van langen duur zal zijn. 

4. Den belanghebbende, wien de toelage is 
verleend, kan eene toelage niet opnieuw worden 
verleend, tenzij sedert het einde van het tijd
vak, gedureude hetwelk de toelage werd ge
noten, ten minste zes maanden zijn verstreken, 
de belanghebbende niet door eigen toedoen 
buiten arbeid of bedrijf is geraakt en arbeid 
of bedrijf andermaal is ter hand genomen. 

D . Oredielverleeni111J. 
9. 1. Aan den belanghebbende kan op 

zijn verzoek een crediet worden verleend, voor 
zooverre het moet strekken : 

a. tot voortzetting van een bedrijf en de 
mogelijkheid of wenschelijkheid daarvan uit 
een in te stellen onderzoek blijkt ; 

b. tot verplaatsing of vervorming van een 
bedrijf of de inrichting van een nieuw bedrijf 
en een onderzoek, als bedoeld in artikel 5, 
gunstige resultaten doet verwachten. 

2. Bij de vaststelling van het crediet zal 
in de eerste plaats worden gelet, voor zooverre 
betreft het in het vorige lid sub a. bedoelde 
geval, op de geldelijke omstandigheden van 
den belanghebbende en in de overige gevallen 
op zijn karaktereigenschappen en zijn werk
lust. 

3. Onverminderd het bepaalde omtrent de 
aflossing bij artikel 7 van de Zuiderzeestennwet, 
kan het in dit artikel bedoelde crediet niet 
langer worden verleend, dan voor zoover de 
toestand van bet bedrijf dit noodig doet zijn. 

4. Credietverleening heeft niet plaats, dan 
nadat de belanghebbende eene verklaring, vol
gens een door Onzen Minister vast te stellen 
model, heeft onderteekend of een overeenkomst 
heeft aangegaan, waarin de algemeene voor
waarden, aan het crediet verbonden, zijn ge
formuleerd, een en ander zoo noodig aangevuld 
met de op het betrokken crediet van toepassing 
zijnde bijzondere voorwaarden. 

5. De belanghebbende kan van het crediet 
alleen gebruik maken tegen inlevering van 
door hem voor voldaan of voor betaalbaar ge
teekende kwitanties, welke door of namens 
Onzen Minister zijn gefiatteerd. Deze fiatteering 
wordt in ieder geval geweigerd, wanneer de 
kwitantie betrekking heeft op eene geldelijke 
verplichting, aangegaan zonder schriftelijke 
goedkeuring van of namens Onzen Minister. 

E. Voorkeur voor vergunning t,ot uiwefening van 
de visscherij op de afgesloten Zu.iderzee. 

10. 1. De Generale Commissie doet van 
de bij haar inkomende aanvragen om voorkeur 
tot het kosteloos verkrijgen van eene vergun
ning tot uitoefening van de visscherij op de 
afa:esloten Zuiderzee aanteekening houden in 
een aan te leggen register. 

2. adat de Generale Commissie zal zijn 
gebleken, dat uitoefening van de visscherij op 
de afgesloten Zuiderzee geen bezwaar zal ont
moeten, bepaalt zij de volgorde, waarin de 
belanghebbenden, die eene aanvraag hebben 
ingediend, voor de gevraagde voorkeur in aan
merking zullen komen. 

3. Voor het verkrijgen van voorkeur doet 
zij in de eerste plaats in aanmerking komen die 
belanghebbenden, van wie óp goede gronden 
mag worden verwacht, dat zij zullen mede-
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werken om de visscherij in de afgesloten Zuider
zee ook overigens te bevorderen. 

F. Geldelijke tegemoetkoming. 
In acht te nemen fac
toren. 

11. 1. Geldelijke tegemoetkoming, als be
doeld in artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet, 
wordt slechts verleend, voor zoover: 

a. de omstandigheden, welke het toekennen 
van tegemoetkoming noodzakelijk maken, een 
gevolg zijn van de afsluiting van de Zuider
zee· b: voldoende middelen tot levensonderhoud 
aan belanghebbenden, hunne gezinnen of aan 
andere personen - ter beoordeelin~ van Onzen 
Minister - met wier verzorging ziJ zijn belast, 
ontbreken; 

c. belanghebbenden niet in staat zijn door 
aanwending van eigen arbeidskracht zich vol
doende middelen tot levensonderhoud te ver
schaffen. 

2. Bij het verleenen van geldelijke ½ge
moetkomingen wordt zooveel mogelijk bevor
derd, dat belanghebbenden zich eigen inkomsten 
zullen verschaffen. 

Algemeen maximum. 
12. 1. De geldelijke tegemoetkoming be

draagt ten hoogste f 2.75 voor iederen dag, dat 
zij noodig wordt geacht. 

Persoonlijk maximum. 
2. De tegemoetkoming gaat niet te boven : 
a. het bedrag van de inkomsten, dat aan 

den belanghebbende, die voor vergoeding in 
aanmerking komt, door de afsluiting wordt 
onttrokken ; 

b. het bedrag, dat de onder a. bedoelde be
langhebbende ter voorziening in voldoende mid
delen voor levensonderhoud voor zich, zijn 
gezin of aan andere personen met wier ver
zorging hij - ter beoordeeling van Onzen 
Minister - is belast, geacht kan worden noodig 
te hebben boven het volle bedrag van alle ge
zinsinkomsten, waarover die belanghebbende 
mogelijk nog kan beschikken. Tegemoetkomin
gen, welke krachtens de Zuiderzeesteunwet ter 
vergoeding van gedane uitgaven worden toe
gekend, blijven hierbij buiten aanmerking, 
evenals andere uitkeeringen, waaromtrent dit 
door Onzen Minister voor elk geval zal worden 
bepaald. 

3. Indien twijfel bestaat omtrent de bere
kening van het onder a. bedoelde bedrag en 
van dat, hetwelk kan geacht worden noodig te 
zijn ter voorziening in voldoende middelen 
voor levensonderhoud, beslist Onze Minister 
terzake, de Generale Commissie gehoord. 

13. Het bedrag van de geldelijke tegemoet
koming wordt door of vanwege Onzen Minister 
vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. 

14. 1. Geldelijke tegemoetkoming wordt 
niet verleend of wordt ingetrokken, indien blijkt, 
dat de belanghebbende : 

a. niet meer voldoet aan de voorwaarden, 
bij o_f krachtens de Zuiderzeesteunwet voor de 
verleening van geldelijke tegemoetkoming ge
steld; 

b. hem aangeboden werk, hetwelk voor hem 
geschikt wordt geoordeeld, zonder gegronde 
redenen heeft geweigerd ; 

c. hem verleende geldelijke tegemoetkoming 
misbruikt. 

2. De geldelijke tegemoetkoming kan voorts 
worden gewijzigd of ingetrokken, indien bij
zondere omstandigheden dit uit een maatschap
pelijk oogpunt wenschelijk mochten doen zijn. 

15. De burgemeester van de gemeente, waar 
de belanghebbende, die geldelijke tegemoet
koming geniet, woonplaats heeft, stelt zoo moge
lijk ten minste eenmaal per maand een onder
zoek in naar de omstandigheden, waarin de 
belanghebbende en zijn gezin of andere personen, 
met wier verzorging hij is belast, verkeeren, 
en brengt daarover verslag uit aan Onzen 
Minister. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel van "Zuiderzeesteunbesluit." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Si,aaJ,sblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 28sten November 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uit,ge,g. 8 Dec. 1927.) 

28 Noveniber 1927 . .ARREST van den Hoogen 
Ra.ad. 

Artikel 231 der Gemeentewet stempelt 
het onderhoud van aan een gemeente 
toebehoorende wegen slechts tot een ge
meentelast "behoudens bestaande wettige 
verplichtingen van anderen", zooda.t dit 
artikel de bevoegdheid van den provin
cialen wetgever, om het onderhoud van 
een zoodanigen weg aan een ander dan 
de gemeente op te dragen, onverlet laat. 

(Gemeentewet art. 231. ) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
.Jhr. Feith, Taverne en Van Dijck. 

Op het beroep van J. de R., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van het Kantonge
recht te Utrecht van 25 Mei 1927, waarbij hij 
wegens het: ,,In de provincie Utrecht als onder
houdsplichtige een weg, te zijnen laste komende, 
niet te allen tijde in goeden bruikbaren staat 
onderhouden", met toepassing der artt. 1, 4, 
20, 81 van het Reglement op het onderhoud en 
gebruik der wegen in de provincie Utrecht, 
vastgesteld bij Besluit van 8 November 1853, 
27 der wet van 15 April 1886, S. 64, 136 en 
140 der Provinciale Wet, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijftig cent en 
eene vervangende hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generas.J Berger. 

De in deze zaak bij schriftuur voorgestelde 
cassatiemiddelen luiden : 

1°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 261, 348, 349, 358 j0 • 398 Sv. en 
art. 19 van het Reglement op het onderhoud 
en gebruik der wegen in de Provincie Utrecht 
Prov. Blad 102 van 1853 : 

a. doordien de Kant.onrechter heeft nage
laten de dagvaarding nietig te verklaren, niet
tegenstaande deze wegens een onvoldoende 
plaatsaanduiding van het te onderhouden 
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perceelsgedeelte ongeldig was, hebbende re
quirant zelfs nog aangevoerd, dat nimmer op 
den in de dagvaarding bedoelden weg nummer
paaltjes hebben gestaan ter aanduiding van de 
ligging en de lengte der te onderhouden slagen, 
zoodat geen der onderhoudsplichtigen van dien 
weg ooit hebben kunnen weten, waar het. door 
hen te onderhouden weggedeelte zich be
vond; 

b. doordien het vonnis niettegenstaande het 
te dien aanzien door requirant uit.drukkelijk 
gevoerde verweer geen beslissing inhoudt om
trent de geldigheid der dagvaarding. 

2°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 338, 339 en 344 3e j0 • 398 Sv., 
artt. 230 en 231 der Gemeentewet, artt. 6 tot 
en met 12 van het Reglement op het onderhoud 
en gebruik der wegen in de Provincie Utrecht 
(Prov. Blad 102 van 1853) en art. 122 al. 2 der 
Grondwet, op grond, dat de Kantonrechter 
aanneemt als grondslag van den onderhouds
plicht van requirant den in de dagvaarding 
genoemden legger der gemeente Zeist, zijnde 
deze legger ondanks diens formeele vaststelling 
ten aanzien van den daarop voorkomenden 
openbaren weg Rijnsoever niet verbindend, 
daar de onderhoudsplicht van dien weg inge
volge de wet (artt. 230 en 231 Gemeentewet) 
berust bij de gemeente Zeist als eigenares van 
dien dag, zijnde de z.g.n. publiekrechtelijke 
novatie in ons recht niet bekend. 

3°. Schending, althans verkeerde toepassing 
van dezelfde artikelen, als in het vorige middel, 
alsmede van de artt. 350, 352 en 358 Sv. j0 • 

art. 398 -Van laatstbedoelde wetboek, omdat de 
Kantonrechter door aan te nemen, dat de legger, 
waaruit het bewijs van den onderhoudsplicht 
wordt geput, alleen reeds daarom verbindend 
is, wijl hij op formeel regelmatige wijze is tot 
stand gekomen, dientengevolge heeft nage
laten en verzuimd acht te slaan op- en een be
slissing te geven omtrent het verweer van re
q uirant, dat aan den legger ten aanzien van 
meergenoemden Rijnsoeverweg dit vitium kleeft 
dat hij is opgemaakt in strijd met het bepaalde, 
vervat in de artt. 231 (bedoeld zal zijn : 230) 
en 231 der Gemeentewet, zoodat het t elaste
gelegde niet is strafbaar. 
~ Aan het eerste middel ontbreekt, naar het 
mij voorkomt, in beide onderdeelen de feitelijke 
grondslag. Wat onderdeel a betreft, omdat de 
dagvaarding eene alleszins voldoende plaats
aanduiding inhoudt, zijnde toch daarin, be
halve de gemeente, waar de bedoelde weg, 
waarvan begin- en eindpunt wordt aangegeven 
gelegen is, slagnummer en afmeting van het
geen daarvan door requirant moet worden 
onderhouden, nauwkeurig aangeduid, terwijl 
van hetgeen requirant volgens dit onderdeel 
van het middel zoude hebben aangevoerd noch 
blijkt uit het proces-verbaal der t erechtzitting 
van het Kantongerecht van 20 April 1927, 
noch uit dat der op 18 Mei 1927 hervatte 
terechtzittina . Het aangehaalde art. 19 van 
bedoeld Re~lement houdt overigens duidelijk 
in, dat de ctoor requirant genoemde nummer
paaltjes door en ten koste der verhoefslaagden 
worden geplaatst, zoodat r!.'quirant het ont
breken daarvan aan zich zelf zoude hebben te 
wijten en hij bij aanbrengen dier paaltjes op 
de daarvoor bestemde plaatsen den legger 
zoude hebben moeten raadplegen, waaruit hij 

l9:.!7 

dan tevens omtrent d<' grenzen van zijne onder
houdsplichtigheid de vereischte wetenschap had 
kunnen en behoo.ten te putten. Ook omtrent 
het in onderdeel b vermelde verweer is in de 
reeds genoemde processen-verbaal niet.~ hoe
genaamd te vinden. 

Het tweede middel stuit m. i. al dadelijk 
hierop af, dat uit niets is gebleken, dat de ge
meente Zeist, gelijk requirant thans, voorzoover 
ik ziP., voor het eerst beweert, eigenares van 
den bedoelden weg zoude zijn, terwijl al ware 
dit anders, de aangehaalde artikelen der Ge
meentewet, bepaaldelijk art. 231, luidende, dat 
behoudens bestaande wettige verplichtingen 
van anderen, het onderhoud der in het vorige 
artikel bedoelde we1·ken en gebouwen een ge
meentelast is, geenszins tot de gevolgtrekking 
behoeven te leiden, dat ook de hierbedoelde 
weg, niettegenstaande den wettelijk tot stand 
gekomen legger, door de gemeente dient te 
worden onderhouden. 

Hiermede schijnt mij tevens het derde middel 
veroordeeld, aangezien - in het midden ge
laten, of het door requirant bedoelde verweer 
geacht kan worden, voor den feitelijken rechter 
te zijn gevoerd, - de reeds genoemde bepalingen 
der Gemeentewet, naar uit het zooeven be
toogde volgt, omtrent de rechtskracht van 
den onderwerpelijken legger m. i. niets be
slissen en de Kantonrechter, waar bij het be
streden vonnis als vaststaand is aangenomen, 
dat requirant volgens den overeenkomsti~ de 
ten dezen toepasselijke voorschriften van het 
meergemelde Provinciaal Reglement vastge
stelden legger als onderhoudsplichtige, in voege 
als bij dagvaardin~ omschreven, is aangewezen, 
terecht die aanwijzing, welke volgens art. 12 
van dat reglement den grondslag blijft uit
maken van ieders verplichting, heeft geëer
biedigd als uitvloeisel van de aan den Provin
cialen Wetgever ingevolge de artt. 130, 136 
en 140 der Provinciale wet toekomende be
voegdheid om bij reglement onderhoudsplicht 
aan de daartoe bij legger aan te wijzen per-
sonen op te leggen. · 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Jhr. 

Feith; ' 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur (zie Concl. 
Adv. -Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis t,en laste 
van den requirant als bewezen is aangenomen. 
dat bij op 15 October 1926 te Zeist als onder
houdsplichtige van het onder slagnummer 5 
(lengte 45 Meter halve breedte van den weg) 
op den legger der gemeente Zeist voorkomende 
gedeelte van den openbaren weg "Rij nsoever", 
loopende van de grens der gemeente Bunnik 
tot de De Pesterslaan, ziinde een weg, behoo
rende tot de derde soort," a-ls bedoeld in art. 1 
van het Reglement op het onderhoud en ge
bruik der wegen in de provincie Utre1Jht, en 
van het op dien legger onder slagnummer 6 
(lengte 160 Meter) voorkomende gedeelte van 
dien weg, die weggedeelten niet te allen tijde 
in goeden bruikbaren staat heeft onderhouden, 
immers komende in die weggedeelten voor vele 
sporen, laagten, knikken en ·gaten, zoodanig, 

44 
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dat die weggedeelten in slechten staat ver
keerden; 

dat dit feit is gequalificeerd en de requirant 
deswege tot straf is veroordeeld, gelijk hier
voren is , ermelde ; 

0. dat de grief, voorgedra~en bij onderdeel b. 
van het eerste middel, fe1telijken grondslag 
mist, daar noch uit het proces-verbaal der 
terechtzitting va.n 20 April 1927 noch uit dat 
ter t erechtzitting van 18 Mei 1927, beide van 
het Kantongerecht t e Utrecht, blijkt, dat al
daar door of namens den requirant eenig ver
weer, als bij dit onderdeel bedoeld, is voor
gedragen; 

dat hetzelfde het geval is met de bewering 
ia onderdeel a. , a ls zou door requirant op die 
terechtzittingen zijn aangevoerd, dat op den 
in de da"vaarding bedoelden weg nimmer 
paaltj es hibben gestaan ter aanduiding van de 
ligging en de lengte der te onderhouden slagen, 
zoodat geen der onderhoudsplichtigen van dien 
weg ooit hebben kunnen weten, waar het door 
hen te onderhouden weggedeelte zich bevond ; 

dat ook de in dat onderdeel vervatte grief, 
a.L~ zou de dagvaarding nietig zijn wegens on
voldoende plaatsaanduiding van het te onder• 
houden perceelsgedeelte, is ongegrond, vermits 
&an requirant is telastegelegd, dat hij als onder
houdsplichtige heeft nagelaten de onder slag. 
nummer 5 en 6 op den legger voorkomende 
weggedeelten van den te Zeist gelegen open• 
baren weg " Rijnsoever" in goeden, hruikbaren 
staat te onderhouden, en de dagvaarding der• 
halve een duidelijke opgave behelst, waar ter 
plaatse de t elastegelegde overtreding is begaan, 
terwijl requirant zich desgewenscht en voor 
zooveel noodig door inzage va.n den legger van 
de juiste ligging der bedoelde weggedeelten kon 
vergewissen ; 

dat ten slotte ook de klacht, als zou requirant 
door het ontbreken van nummerpaaltjes op 
den meergemelden weg niet hebben kunnen 
weten, waar de door hem te onderhouden weg
gedeelten zich bevonden, niet opgaat, daar 
ingevolge at't. 19 van het ten deze toepas~elijke 
Reglement op 1:it onderhoud en gebruik der 
wegen in de Provincie Utrecht (Provinciaal 
Blad 102) van 1853 de verplichting om de 
lengte der slagen door steenen of eikenhouten 
nummerpaaltjes op den berm der wegen aan 
te duiden op de verhoefslaagden zelf, door wie 
de weg moet worden onderhouden, is gelegd 
en requirant het dus aan zich zelf t.e wijten 
heeft, zoo hij de bedoelde verplichting niet is 
na"ekomen; 

~at het eerste lniddel derhalve in zijn beide 
onderdeelen is ongegrond ; 

0. dat ook het tweede lniddel niet tot cas
satie kan leiden ,wijl, - daargelaten no~, dat 
t en deze niet is t elastegelegd, dat de biJ dag
vaarding bedoelde weg aan de gemeente Zeist 
toebehoort en zulks ten processe ook niet is 
gebleken, - art. 231 der Gemeentewet het 
onderhoud van aan een gemeente toebehoorende 
wegen slechts "behoudens bestaande wettige 
verplichtingen van anderen" tot een gemeente. 
last stempelt, zoodat dit artikel de bevoegd
heid van den provincialen wetgever om het 
onderhoud van een aan eene gemeente in eigen
dom toebehoorenden weg aan een ander dan 
die gemeente op te dragen, onverlet laat; 

En ten aanzien van het derd~ middel : 

O. dat het proces-verbaal der t erechtzitting 
van het K antongerecht van 20 April 1927 aan
gaande het door requirant gevoerde verweer 
alleen inhoudt: ,,dat hij (requrrant) ontkent 
onderhoudsplichtige te zijn van dezen weg ; 
dat, hoewel hij op den legger als onderhouds• 
plichtige voorkomt, hij niettemin ontkent tot 
het onderhoud van bedoelden weg verplicht 
te zijn, daar op hem geen onderhoudsplicht 
rust en hem deze niet door het gemeentebestuur 
door plaatsing op den legger kan worden op
gelegd" ; 

dat in dit betoog een verdediging der stelling, 
dat aan den legger ten aanzien van den bij dag
vaarding bedoefden Rijnsoeverweg het gebrek 
kleeft., dat hij is op gem aakt in strijd m et het 
bepaalde in de artt. 230 en 231 der Gemeente
wet, bezwaarlij k is te lezen en de Kanton
rechter dan ook kon volstaan met t en aanzien 
van requirants voormeld verweer te overwegen: 
dat dit moet worden verworpen, daar art. 12 
van het (ten deze toepasselijke) reglement be
paalt, dat de op wettige wijze vastgestelde 
legger de grondslag. blijft uitmaken van ieders 
verplichting, zoodat de enkele plaatsing daarop 
den onderhoudsplicht oplegt ; 

dat aan de in het middel vervatte grief der
halve de feitelijke grondslag ontbreekt ; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

28 November 1927. ARREST van den • Hoog en 
Raad. 

In art. 16 der Alg. Politieverordening 
van Zoutelande is duidelijk, zij' het ook 
in slecht Nederlandsch, uitgedrukt, dat 
houders van logementen hun inrichtingen 
van des Zaterdagsavonds 10 uur tot den 
daarop volgenden Maandagmorgen 5 uur 
gesloten moeten houden. 

Een logement zonder meer is, naar alge• 
meen gangbaar spraakgebruik, een voor 
iedereen open staande, derhalve voor het 
publiek toegankelijke, inrichting; art. 16 
voormeld heeft kenlijk het woord "loge
menten" in dien zin ongevat, zoodat niet 
juist is het betoog, dat bedoeld artikel in 
zoover met het oog op art. 135 der Ge
meentewet onverbindend zou zijn. 

(Concl. Adv.-Gen. bovendien : daarge
laten, dat het in deze niet betreft een loge
ment met vergunning alleen voor logeer
gasten, doch slechts een zoodanige in
richting met verlof tot verkoop van al
coholvrije dranken, kan de verordening 
ook niet in strijd worden geacht met art. 7, 
tweede lid, der Drankwet, aangezien het 
sluitingsverbod voor logeergasten niet 
geldt.) 

Uit het onderling verband der artt. 16 
en 17 van voormelde Alg. Politieveror
dening blijkt, dat het gesloten houden van 
de in art. 16 genoemde inrichtingen geens
zins uitsluit het toelaten van personen, die 
in den zin der verordening geen bezoekers 
zijn. 

(Alg. Pol.-Verord. voor Zoutelande, art. 16; 
Gem.wet, art. 135; Drankwet, art. 7. ) 
Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 

Jhr. Feith, Taverne en Van Dijck. 

Op het, beroep van den Ambtenaar van het 
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Openbaar Ministerie bij het K a.ntongerecht te 
Middelburg, requirant van cassat ie t egen een 
vonnis van dat K antongerecht van 6 Juli 1927, 
waarbij de gerequireerde W. H. B. is schulclig 
verklaard aan " In de gemeente Zoutelande als 
houder van een logement die inrichting des 
Zondags niet gesloten houden" en, met aan
haling van de artt. 16 alinea. 1 in verband met 
17, alinea 2 en 20 rler Algemeene Politiever
ordening in de gemeente Zoutelande, 398 Sv., 
is bepaald dat op den verdach te geen straf 
zal worden toegepast . 

Conclusie van rlen Advocaat-Generaal Berger. 

Bij het bestreden vonnis is ten last-e van ver 
dachte als bewezen aangenomen, dat ruj op 
Zondag, 8 Mei 1927, des namiddags circa 4 uur, 
t e Zoutelande als houder van een logement 
is bevonden, deze inrichting met bare aan
hoorigheden niet den geheelen dag gesloten te 
hebben gehouden, hebbende hij alst oen in zijne 
inrichting aanwezig gehad een bezoeker, niet 
zijnde een lid van zijn hu isgezin, noch ook een 
elders wonende, aldaar nachtverblijf houdende, 
noch ook een persoon, wiens tegenwoorcligheid 
aldaar volstrekt noodzakelijk was. De Kanton
rechter zag in het bewezen verklaarde eene 
overtreding van art. 16 lid 1 in verband met 
art. 20 der Algemeene P olit ieverordening van 
Zoutelande van 16 J anuari 1923, laat stelijk ge
wijzigd bij Raadsbesluit van 8 Mei 1923, gaf 
daaraan de benaming : ., I:n de gemeente Zoute
lande als houder van een logement clie inrichting 
des Zondaas niet gesloten houden" , achtte den 
verdachte deswege strafbaar, maar bepaalde 
wegens de licht heid van het feit, dat op ver
dachte geene straf zal worden t oegepast . 

Tegen deze uitspraak ontwikkelt de H eer 
req uirant bij t ijdig ingediende schriftuur de 
navolgende middelen van cassatie : 

1°. Schending. alt hans verkeerde toepassing 
van art. 1 Sr . in verband met art. 16 der Alge
meene P olitieverordening van Zoutelande, als
mede art. 398 in verband met ar t .. 350Sv.,heb
bende de rechter, door het telastegelegde en be
wezen verklaarde eene overtreding te achten, 
aan ar t. 16 al. 1 der Algem. P olitieverordening 
van Zoutelande eene dusdanige uitbreiding ge
geven, dat niet meer gezegd kan worden, dat 
op den grondslag der telastelegging is beraad
slaagd over de vraag, welk strafbaar feit het 
bewezen verklaarde oplevert ; 

20. Schending, althans verkeerde t oepassing 
van art. 135 Gemeentewet in verband met 
art. 16 der Algemeene Polit ieverordening van 
Zoutelande, door het ,·oorschrift van laat st 
gemeld artikel verbindend te achten, voorzoover 
dit bepaalt, dat logementen met hunne aan
hocirigheden des Zondags den geheelen dag ge
sloten moeten zijn ; 

3°. Schending, alt hans verkeerde toepassing, 
der zelfde wettelijke bepalingen door ·gemeld 
artikel der Algemeene Politieverordening ver
bindend t e achten, hoewel de strekking daarvan 
zoover gaat, d!tt men bezwaarlijk kan zeg$en, 
dat de Raad is ge hieven binnen de grenzen ziJner 
bevoegdheid , neergelegd in art. 135 der Ge
meentewet. 

Het bedoelde art. 16 der Algemeene Politie
verordening van Zoutelande luidt : 

,, Alle houders van logementen, herbergen, 

koffiehuizen, bierhuizen, tapperijen of eenige 
andere voor het publiek toegankelijke imich
ting, zijn verplicht deze inrichtingen met hunne 
aanhoorigheden des Zondags on den l ten 
K erstdag den geheelen dag, benevens op andere 
dagen tusschen t ien uur 's avonds t e sluiten 
en t ot •~ morgens 5 uur gesloten te houden. 

Het is hun verboden in dien tusscbentijd be
zoekers in hum1e inrichtingen toe t e laten of 
aanwezig t e doen zijn". __ . .. 

H oewel dit voorschrift, bepaalde111k rn ZIJn 
eerste lid, taalkundig, gelijk ook de H eer Kan
tonrechter in zijn vonnis opmerkt-, - onjuist 
is gesteld, is danrin toch, naar het mij voorkomt, 
ondubbelzinnig te lezen het gebod om de daar
hij bedoelde inrichtingen onder meer des Zon
dags den geheelen dag te sluiten en gesloten t e 
houden. Uit het arrest van 3 November 1924 
W. 11290, N. J. 1925, 128 meen ik t e mogen 
afleiden, dat zulks ook het gevoelen is van 
Uwen R aad. Blijkens de toelichting tot het 

' eerste middel schijnt de H eer requirant intus
schen vnn oordeel t e zijn, dat het gemelde ar
tikel der Algemeene P olitieverordening ook in 
zooverre geen op verstaanbare wijze uitgedrukt 
voorschrift bevat , dat niet is na t e gaan, 
wat aldaar onder "sluiten" en "ge loten houden" 
moet worden verstaan. K ennelijk bedoelt de 
H eer requirant, wn.ar hij hieraan toevoegt, dat 
het hem onjuist voorkomt. dat de rechter met 
de waarschijnlijke bedoeling eener veroraening 
zoozeer rekening houdt, dat hij recht doe.t in 
strij d met de bewoordingen eener bepaling, en 
dat het aan verdachte telastegelegde nergens, 
in het bijzonder niet in art. 20 j0. 16 al. 1 der 
Algem. Pol. verordening van Zoutelande, st raf
baar is gesteld, dat de Kantonrechter ten on
rechte aan het "sluiten" en "gesloten houden" 
in het eerst e lid van art. 16, in verband met 
deszelfs t weede lid en met art . 17, bepalende, 
wie onder " bezoekers" van de bierbedoelde 
inrichtingen al dan niet moeten worden aan
gemerkt, deze beteekenis heeft gehecht, dat de 
houders dier inrichtingen zullen hebben te 

1 
zorgen, dat in den verboden tijd geene be
zoekers in die inrichtingen aanwezig zijn. I s cli t 
inderdaad de bedoeling, dan kan ik mij met dit 
bezwaar niet vereenigen en zoude ik mij in
t egendeel geheel willen aansluiten bij de m. i. 
juist e en voor de hand liggende opvatting van 
het bestreden vonnis, welk:e de Heer requirant 
blijkens derzelver bewoordingen ook aan de 
dagvaarding t en grondslag legde. H et eerst e 
middel zal derhalve, naar het mij voorkomt, 
niet tot cassatie kunnen leiden. 

Het tweede middel stuit, naar het mij voor
komt,, hierop af, dat - in tegenstelling t ot het 
door den H eer requirant t e dien aanzien be
toogde - een logement, gelijk ook, bij arrest 
H. R. 30 Mei 1921 W. 10 07, N. J . 1921, 965 
werd aangenomen, als zoodanig is t e beschouwen 
als eene voor het publiek toegankelijke in-

. richting, zoodat de gemeenteraad overeen
komstig art. J 35 Gemeentewet bevoegd is, ook 
ten aanzien van diergelijke inrichtingen rege
lend op t e t reden, als onderwerpelijk ge
schied . 

Daargelaten, dat het in dezen, zooals de 
K antonrechter uitdrukkelij k overweegt , niet 
betreft een logement met vergunning voor 
logeergnsten, doch slech t s een zoodanige in
richting met verlof t ot het verkoopen yan al-

'. 
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coholvrije dranken, kan, neemt men met mij 
de juistheid aan van des Kantonrechters op
vatting van art. 16, eerste lid, de gemelde ver
ordening ook niet in strijd worden geacht met 
art. 7, tweede lid, der Drankwet, aangezien 
immers logeergasten ingevolge het bepaalde in 
art. 17, lid 2 onder 2°, der verordening. niet 
als "bezoekers" worden beschouwd en het 
sluitingsverbod <lus t e hunnen aanzien niet 
geldt. 

Het derde middel gaat, blijkens de toelich
ting, alweder hiervan uit, dat het "sluiten" en 
"gesloten houden" in het eerste lid van art. 16 
niet anders is te verstaan, dan in dezen zin, 
dat in de daarbedoelde inrichtingen op de voor
geschreve n tijden v a n sluiting geenerlei gasten, 
van welke soort ook, mogen worden toegelaten, 
Ware dit juist, dan zoude het betoog van den 
Heer requirant, dat de gemeenteraad hier te 
ver is gegaan en een voorschrift heeft gegeven, 
door geen enkel openbaar belang vereischt, ja 
zelfs integendeel daarmede in strijd, inderdaad 
niet ongegrond kunnen lijken. BiJ de door mij 
gedeelde opvatting des Kantonrechters past 
dit be.toog daarentegen niet, vermits immers 
uit het, naar die m. i. juiste zienswijze, onmis
kenbaar verband tusschen de artt. 16 en 17 
der verordening duidelijk volgt, dat het gebod 
van art. 16, eerste lid, niet van kracht bedoelt te 
zijn ten aanzien der in art. 17, tweede lid, ge
noemde personen, waaronder de elders wonende, 
in de in art. 16 bedoelde inrichtingen nacht
verblijf houdende. 

Ook dit laatste middel derhalve ongegrond 
bevindende, concludeer ik tot v.erwerping van 
het beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

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

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, is bewezen verklaard 
-· met q ualifi.catie en verdere beslissing als 
hiervoren is vermeld - dat de gerequireerde, 
enz. (zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat tot toelichting van het eerste cassatie
middel in hoofdzaak is aangevoerd, dat art. 16 
der Algemeene Polit-ieverordening voor Zoute
la nde in onverstaanbare bewoordingen is ver
vat en het feit, zooals dit in de telastlegging is 
omschreven, beantwoordt, nièt aan de om
schrijving van genoemd art. 16, maar aan het 
geen de Raad van Zoutelande, bij de vaststelling 
van dat voorschrift, waarschij nlijk heeft be
doeld; 

0. dienaangaande : 
dat genoemd art. 16 luidt : 
,,Alle houders van logementen, herbergen, 

koffiehuizen, bierhuizen, tapperijen of eenige 
andere voor het publiek toegankelijke inrich
ting, zijn verplicht deze inrichtingen met hunne 
aanhoorigheden des Zondags en den l sten 
Kerstdag den geheelen dag, benevens op andere 
dagen tusschen tien ure 's avonds te sluiten en 
tot 's morgens 5 ure gesloten te houden. 

Het is hun verboden in dien tusschentijd 
bezoekers in hunne inrichtingen toe te laten 
of aanwezig t e doen zijn" . 

0. dat in rlit artikel, voorzoover thans van 

belang, duidelijk, zU het ook in slecht- Neder 
landsch, is uitgedrukt dat houders van loge 
menten hunne inrichtingen van des Zaterdags 
avonds 10 uur tot den daaropvolgenden Maan
dagmorgen 5 uur gesloten moeten houden I da t 
derhalve requirants desbetreffende grief niet 
g1>grond is, zoodat het middel niet tot- cassat,ie 
kan leiden; 

0. dat de grief van het, tweede middel hierop 
neerkomt, dat de telastlegging niet inhoudt 
dat de gerequireerde een voor het publiek toe
gankelijke inrichting. geopend heeft gehad en 
dat een logement als zoodanig en zonder meer 
niet zulk een inrichting is, zoodat de Raad der 
gemeente Zoutelande zijne hem bij art. 135 der 
Gemeentewet toegekende bevoegdheid heeft 
overschreden en genoemd art. 16, althans ten 
aanzien van logementen, onverbindend moet 
worden geacht ; 

0 . dat dit betoog echter niet juist is; dat 
immers, ook al is het zeer ·goed mogelijk dat 
een plaats, waar aan vreemden tegen betaling 
nachtlogies wordt geboden, niet als een voor het 
publiek toegankelijke inrichting is te beschou
wen - hetgeen bijvoorbeeld het geval zou 
kunnen zijn bij een hotel, bestemd voor be
perkten kring - een logement zonder meer, 
naar algemeen gangbaar spraakgebruik, is een 
voor iedereen open staande, derhalve voor het 
publiek toegankelijke inrichting; dat ook art. 
16, blijkens de toevoeging "of eenige andere 
voor het publiek toegankelijke inrichting" ken
nelijk het woord "l0gementen" in evenge
noemden zin heeft gebezio-d ; 

0. dat uit een en ander volgt dat zoowel 
art. 16 der Algemeene Politieverordening voor 
Zoutelande als de t elastlegging betrekking heeft 
op een voor het publiek toegankelijke inrich
ting, zoodat ook dit middel geen doel kan 
treffen; 

0. dat het derde middel rust op de stelling 
dat, krachtens de algemeene bewoordingen van 
art. 16, ook personen, welke volgens art. 17 
der Verordening niet als bezoekers worden 
beschouwd - bijvoorbeeld de logeergasten -
niet tot een logement mogen worden toegelaten 
ten tijde dat die inrichting gesloten moet zijn ; 

dat genoemd art. 17 luidt : 
Het is verboden zich als bezoeker ten tijde 

dat deze gesloten moeten zijn in een der in het 
v?rige artikel genoemde inrichtingen te be
vinden, 

Als bezoekers worden niet beschouwd: 
1°. de leden van het huisgezin; 
2°. de elders wonenden. aldaar nachtver-

blijf houdende ; · 
3°. de personen, wier tegenwoordigheid al

daar volstrekt noodzakelijk is. 
0. dat voormelde stelling niet als juist kan 

worden aanvaard, doch integendeel, uit het 
onderling verband der twee genoemde artikelen 
onmiskenbaar bEjkt, dat het ~esloten houden 
van de in art. 16 genoemde inrichtingen geens
zins uitsluit het toelaten van personen, welke 
in den zin der Verordening geen bezoekers zijn; 

0 . dat derhalve ook het derde middel faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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29 November 1927. CENTR. RAAD VAN BEROEP. 
Voor de toepassing van art. 67, 2• lid 

(oud) der P.W. en van art. LXXXIV van 
de wet van 28 Mei 1925 (S. 216) valt de door 
klager genoten kindertoeslag wel onder de 
in cl.ie artikelen bedoelde nieuw verworven 
inkomsten, doch niet onder de mede in die 
a rtikelen bedoelde " laatstelijk genoten 
wedde". 

Waar het 2• lid van art. 67 (oud) sprak 
van laatstelijk genoten "wedde", moet 
hieronder dus worden verstaan JaatsteliJk 
genoten "wedde" in den zin van art. 31 
der P. W. Ook onder lai,.tstelijk genoten 
wedde in art. LXXXIV voormeld moet 
worden verstaan laatstelijk genoten "wed
de" in den zin van art. 31 voornoemd. 

De Ct'ntrale R aad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y., klager, niet verschenen, 
tegen: 

den P ensioenraad, verweerder, ,·oor 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 den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twi8tgeding: 
0. dat aan klager - tijdelijk hulpkommies 

bij 's Rijks direct e belastingen te Y. -
in verband met eene nieuwe organisatie van 
zijn dienstvak met ingang van 1 Mei 1924 eervol 
ontslag is verleend en hem bij beslissing van 
verweerder van 1 December 1925 met ingang 
van eerstgenoemden datum een jaarlijksch pen
sioen van f 480 ter zake van cl.ie betrekking is 
toegekend, zulks o. m. op grond van art. 48, 2• 
lid der Pensioenwet 1922, zooals die wet luidde 
voor de bij de wet van 28 Mei 1925 (S. 216), aan
gebrachte wijzigingen; 

0. dat klager daarop met ingang van 28 Sep- 1 

tember 1925 weder als tijdelijk hulpkommies bij 
's Rijks directe belastingen te Y. is benoemd 
op een belooning van f 4 per dag waarop dienst 
wordt gedaan ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 15 Maart 
1927 aan klager - onder verwijzing naar art. 
67, 2• lid (oud) der Pensioenwet 1922 en art. 
LXXXIV der wet van 28 Mei 1925 (S. 216) -
het volgende heeft bericht : 

,,Gij hebt over de jaren 1925 en J 926 aan in
komsten, bedoeld in nevensvermelde artikelPn, 
resp. f 1249.07 en f 1817.16 genoten. 

Uwe laatste wedde als tijdelijk hulpkommies 
bij de Directe Belastingen enz. t e Y. bedroeg 
f 1464. 

Over ·het jaar 1925 hadt Gij f 214.93 en over 
het jaar 1926 nihil aan pensioen mogen ont
vangen. 

± f 1600 's jaars bedragen, moeten wij Uw 
pensioen van dien datum af doen stilstaan." 

0. dat, klager bij tegen deze beslissing ge_richt 
bezwaarschrift aan verweerder beeft bencht: 

In het schrijven wordt gezegd, dat ik in de 
jaren 1925 en 1926 aan inkomsten. heb genoten 
resp. f 1249.07 en f 1817 .16. On?er dez_e bedra
gen is de door mij ontvangen kmderb1Jslag be
grepen. 

Voorts wordt gezegd, dat mijn laatste wedde 
als tijdelijk hulpkommies te Y._ f 1464 b~
droeg. Dit is juist, maar bovendien genoot 1k 
aan kinderbijslag f 0.90 per dag off 328.50 per 
jaar. 

Mijn totaal inkomen als hulpkommies bedroeg 
derhalve f 1792.50. 

Maar nu in het eerste geval de kinderbijslag 
we! in aanmerking is genomen, meen ik dat dit 
ook in het tweede geval had moeten geschieden. 

Mocht. mijn meening juist zijn, dan z0u de 
geheele terugbetaling komen te vervallen_. . 

Ten slotte deel ik U nog mede, dat m1Jn m 
komsten op 1 Januari 1927 geen f 1600 per jaar 
bedroegen. maar slechts f 1516.84, onder welk 
bedrag de kinderbijslag is begrepen. terwijl ik 
vanaf 1 Februari 1927 slechts een salaris geniet 
van f 1460. Vanaf laatstgenoemden datum 
wordt mij nl. geen kinderbijslag meer uitgekeerd. 

0. dat verweerder bij beslissing va.n 14 Juni 
Hl27 k?ager's bezwaren ongegrond heeft ver
klaard. daarbij overwegende: 

dat reclamant na zijne pensionneering met 
ingang van 28 September 1925 als tijdelijk 
kommies bij 's Rijks belastingen is herplaatst ; 

dat hij volgens van den Minister van Finan
ciën ontvangen inlichtingen als zoodanig in het 
jaar 1!)~5 f 1249.07 en in het jaar 1926 f 1817.16 
aan inkomsten heeft genoten ; 

dat in die bedragen is begrepen een bedrag 
aan kindertoeslag ; 

dat ook die toeslag valt onder de inkomgten, 
bedoeld in artikel 67, tweede lid der P ensioen
wet 1922, zooals zij luidde vóór de wijziging bij 
de wet van 28 Mei 1925 (S. 216) en in artikel 
LXXXIV van laatstgenoemde wet, die voor cie 
berekening van het bedrag der bij die wetsbe
palingen voorgeschreven korting in aanmerking 
behoort te komen ; 

dat die kindertoeslag echter op grond van 
artikel 21 van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren bij wijze van tijdelijken 
toeslag wordt verleend, zoodat zij eene aan de 
door reclamant tot 1 Mei 1924, dag van ingang 
van zijn pensioen, bekleede tijdelijke betrekking 
tijdelijk verbonden inkomst en als zoodanig 
niet "wedde" in den zin van artikel 31 der 
Pensioenwet was ; 

dat de laatstelijk genoten wedde, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 67 en in artikel 
LXXXIV voornoemd, is de laatstelijk genoten 
wedde in vorenbedoelden zin; 

dat dus voor de berekening van die werlde de 
kindertoeslag niet in aanmerking behoort te 
komen, en dat die wedde voor reclamant dus 
f 1464 bedroeg; 

dat reclamant dus van zijn pensioen, dat 
f 480 bedraagt, over het jaar 1925 een bedrag 
van f 265.07 [f 480+ f 1249 (lees: f 1249.07) -
f 1464] niet had mogen ontvangen, zoodat hem 
over dat jaar slechts toekwam f 480 - f 265.07 

H et over cl.ie jaren te veel genotene ten be
drage van respectievelijk f 265.07 en f 120 ge
lieve U binnen 14 dagen na de dagteekening 
van dit schrijven op postrekening N°. 119000 
bij te schrijven, ouder vermelding op de kennis
geving van bijschrijving van het doel der beta
ling (terugstorting van te veel genoten amb
tenaarspensioen) met specificeering naar de 
dienstjaren. 

Aangezien Uwe inkomsten op 1 Januari 1927 
, = f 214.93, t erwijl, aangezien over het jaar 

1926 het bedrag van zijne nieuwe inkomsten 
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dat van zijne laatstelijk genoten wedde over
schreed, hem over dit jaar geen pensioen had 
mogen z.ijn uitgekeerd ; 

dat hij heeft ontvangen : in 1925 f 480 en in 
1926 f 120 en dat hij dus respectievelijk f 265.07 
en f 120 te veel aan pensioen heeft genoten ; 

dat hij laatstgenoemde twee bedragen aan 
het Algemeen Burgerlijk P ensioenfonds behoort 
terug t e betalen ; 

0. dat klager tegen laat stgenoemde beslissing 
tij <lig in beroep is gekomen en bij klaagschrift 
heeft verzocht, dat deze worde herzien en zich 
daa1·toe heeft beroepen op het antwoord van 
den Minister van Financiën gegeven op eene 
door een Kamerlid tot dien Minister gerichte 
vraag in verband met de beslissing van den 
P ensioenraad om de kindertoelage van de a mb
tenaren in t ijdelijken dienst niet onder de door 
hen genoten wedde voor de berekening van 
hun pensioen te doen valJen en welk antwoord 
luidde: 

De Pensioenraad heeft beslist, dat onder de 
in artikel 67 der Pensioenwet 1922 en in ar~ikel 
84- van de wet van 28 Mei 1925 genoemde 
"inkomsten" de kindertoelage moet worden 
begrepen, maar dat het in dezelfde artikelen 
voorkomende begrip "wedde" moet worden 
verst aan in den zin zooals is aangegeven in 
artikel 31 der Pensioenwet en dus niet kan om
vatten de kindertoelagt>, die een aan de betrek
king tijdelijk verbonden inkomst is. Aldus 
wordt bij de uitvoering dezer artikelen tweeërlei 
lij n gevolgd. In de bedoeling van den wet&ever 
heeft dit niet gelegen, hoewel het aan de nand 
van de letter der wet te bepleiten is. Overwogen 
wordt,, . of instel\ing vaa beroep bö den Centralen 
.Raad · van Beroen ten deze redres kan geven, 
dan wel of wt>tswijziging noodig is. 

0 . dat verweerder bij contra -memorie heeft 
betoogd: 

Appellant's bezwaar is hiertegen gericht dat 
voor de toepassing van artikel 67, tweed!' lid 
der Pensioenwet 1922 (S. 240), zooals deze 
luidde vóór de wijziging bij de wet van 28 Mei 
1925 (S. 216) en van artikel LXXXIV van 
laatstgenoemde wet de door hem genoten 
kindertoeslag wel valt onder de in die artikelen 
bedoelde nieuw verworven inkomsten, doch 
niet onder de mede in die artikelen bedoelde 
" laatst elijk genoten wedde" . De wet laat echter 
naar onze meening eene andere opvatting, 
namelijk deze, dat onder laatstelijk genoten 
wedde zouden zijn te verstaan alle inkomsten 
in de betrekking, waaruit pensioen is verleend, 
niet toe. H et tweede lid van artikel 67 (oud] 
stelde en artikel L XXXIV stelt uitdrukkelijk 
tegenover elkander het pensioen vermeerderd 
met de laatstelijk genoten wedde en de na de 1 

pensionneering verworven inkomsten (bedoeld 
zal zijn " het tweede lid van art. 67 ( oud) stelde 
en artikel LXXXIV stelt uitdrukkel.ijk tegen
over elkander het pensioen vermeerderd met 
de na de pensionneering verworven inkomskn 
en de laatstelijk geno.en wedde"). Aangezien 
het eerste lid van artikel -31 der Pensioenwet 
eene voor de toepassing van die wet geldende 
omschrijving van het begrip "wedde" geeft, 
kan, waar in eenig artikel dier wet van wedde 
wordt gesproken dit niet anders zijn dan 
., wedde" in den door de wet bedoelden zin. 
Waar het tweede lid van artikel 67 (oud) sprak 
van laat8telijk genoten wedde moet hieronder 

dus worden verstaan laatstelij k genoten " w0d 
de" in den zin. van artikel 31 der Pensioenwe t. 
Artikel LXXXIV l •, 2• en 3• lid der wet van 
28 Mei 1925 (S. 216) zijn het tweede, derde en 
vierde lid van genoemd artikel 67 ( oud), die als 
overgangsbepaling in die wet zijn overgenomen. 
Ook onder laatstelijk genoten wedde in artikel 
LXXXIV moet dus worden verstaan laatstelij k 
genoten " wedde" in den zin van artikel 31 
voornoemd. 

Eene interpretatie van " inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter h1md geno
men met ingang van of na den dag, waarop het 
ontslag, ter zake waarvan het pensioen is ver
leend, is ingegaan" in dien zin dat onder die 
inkomsten zouden zijn te begrijpen alleen die, 
,velke naar d e omschrijving van het eerste lid 
van artikel 31 der P ensioenwet wedde in den 
zin dier wet zijn, is mede uitgesloten. Immers, 
de nieuwe inkomsten. die aanleiding geven tot 
korting op het pensioen, beperken zich niet tot 
nkomsten in eene betrekking, waarin de gepen
ionneerde ambtenaar in den zin der P ensioen
wet is, in eene het.rekking dus, waarin h ij eene 
wedde in den zin dier wet geniet. Het genot 
van inkomsten uit al!en arbeid of bedrijf, ter 
.hand genomen met ingang van of na boven
bedoelden dag, dus ook van inkomRten in 
particuliere betrekkingen, kan tot korting op 
het pensioen leiden. H et behoeft verder geen 
betoog dat zoodanige inkomsten niet kunnen 
worden getoetst aan het begrip "wedde", zoo
als de wet dat kent voor inkomsten in eene be
trekking als ambtenaar. 

Niet alleen de letter der wet maar ook het 
karakter der inhouding bepleit een zoodanige 
opvatting, ten aanzien van tijdelijke inkomsten 
- in casu : kindertoelage - . 

Immers, de eisch welke de wet aan het begrip 
., wedde" st~lt, om daaraan pensioensrechten te 
ontleenen, nl. dat zij vast aan de betrekking 
verbonden is, mist allen zin in eene bepaling als 
van de artikelen 67 en LXXXIV voornoemd, 
welke een korting voorschrijft "zoodrn en zoo
la ng" de daar bedoelde inkomsten bestaan, 
m.a.w. zeer pertinent óók ten aanzien van tij
delijke en zelfs op zich zelf staande inkomsten. 

In rechte: 
0. dat dit geding loopt over de op klager's 

pensioen door verweerder toegepaste inhouding 
over 1925 en 1926 en de vraag, of en in hoevt>rre 
over 1927 een dergelijke inhouding behoort 
plaats te hebben door verweerder - zooals hij 
ook aan klager bij schrijven van 12 April 1927 
heeft bericht - eerst na afloop van dat jaar 
definitief zal worden beslist, ; 

0. dat de beslissing in dezen afhangt van 
de beantwoording der vraag of de door klager 
vroeger genoten kindertoeslag moet worden 
geacht te vallen onder het begrip laatstelijk 
genoten ;, wedde" ; 

0. dienaangaande, dat deze Raad de gestelde 
vraag op de bij de bestreden beslissing en 
contra-memorie aangevoerde gronden, welke 
deze Raad overneemt en tot de zijne maakt, 
ontkennend beantwoordt, zoodat de bestreden 
beslissing, welke deze Raad ook overigens 
juist acht. behoort te worden bevestigd, onder 
opmerking, dat de tweede alinea in de ove1 -
weging der bestreden beslissing worde gelezen : 

.,dat hij, volgens van den Minister van Fi
nanciën ontrnngen inlicht:ngen, in het jaar 
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1925 f 1249.07 en in het jaar 1926 f 1817.16 
aan inkomsten heeft genoten" 

aangezien, blijkens de stukken, onder voor
meld bedrag van f 1249.07 ook zijn begrepen 
de inkomsten door klager over 1925 als rivier
venter genoten ; 

0. voorts dat het nu wel mogelijk ,s, dat het 
niet, 1Il de bedoeling van den wetgever heeft 
gelegen om den kmdertoeslag niet onder het 
begrip laatstelijk genoten "wedde" t e rang
schikken, doch d,i,i het dezen Raad niet is ge
oorloofd aan de wet eene andere uitlegging 
te geven dan die, waartoe hare stellige bewoor
dingen dwingen en dat, indien die uitlegging 
niet strookt met de bedoeling van den wet
gever, deze alleen door wetswijziging hierin 
kan voorzien ; 

Rechtdocnde in naam der K oningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. (A. B.) 

29 November 1927. CENTR. RAAD VAN BEROEP. 
De strekking van art. 173 V der Pen

sioenwet is, in gevallen, waarin na 1 Juli 
1922 de pensioenberekening nog met toe
passing van het 1 • lid van art. 48 der Lager 
Onderwijswet 1920 moet plaats hebben, 
het systeem van die wet in zijn geheel voor 
die berekening te handhaven. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X., wonende te Y. , klager, voor wien t er 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : S. L. A. Ottens, wonende te Arn
srerdam, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welk,m ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: M. J. J ansen, hoofdcommies bij dien 
Raad, wonende t e 's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat klager o.m. de betrekkingen heeft 

bekleed van : 
a. hoofd eener openbare lagere school ; 
b. onderwijzer bij de Rijksnormaallessen te 

Hilversum ; 
0. dat in de onder a genoemde betrekking 

de pensioensgrondslag van klager op 1 Juli 
1922 f 4600 bedroeg en in de onder b genoemde 
betrekking f 660 ; 

0. dat klager met ingang van 1 J anuari 1924 
uit laatstgemelde betrekking, wegens opheffing 
daarvan, eervol is ontslagen, onder toekenning 
van wachtgeld ; 

0. dat dit wachtgeld met ingang van l Au
gustus 1924 is vervallen ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam met ingang van laatstgemelden datum 
- blijkbaar op grond van art. 150 der Pensi
oenwet 1922 - voormelden, ongewijzigd ge
bleven, pensioensgrondslag in laatstgemelde 
betrekking gevoegd hebben bij dien - mede 
ongewijzigd gebleven - in de betrekking van 
schoolhoofd, welke klager bleef bekleeden, zoo
dat zijn pensioensgrondslag ingaande 1 Augustus 
1924 gesteld werd op f 5260; · 

0 . dat die grondslag sedert niet gewijzigd is; 
0 . dat klager's wedde als schoolhoofd met 

ingang van 1 October 1924 is verlaagd tot f 4140, 
met ini:ran" van 1 J·anuari 1925 tot f 3450 en 
met ingang van 1 J anuari 1926 op f 4140 is 
gesteld; 

0. dat verweerder bij beslissing van 7 Sep
tember 1926 aan X. - laatstelijk hoofd eener 
openbare lagere school te Amsterdam - krach
tens de artt. 48 1 • Jid c, 56 1 • Jid A, 108 en 173 V 
der Pensioenwet 1922 (S. 240), j0 • art. 48 der 
Lao-er Onderwijswet 1920 over een diensttijd 
va~ meer dan 40 jaren naar de middelsom der 
p en sioen sgrondslagen over het tijdvak v a n 
16 Juli 1925 tot 16 Juli 1926 ten bedrage van 
f 4600 met ingang van 16 Juli 1926 een jaar
lijksch pensioen van f 3067 heeft verleend ; 

0. dat verweerder - na bezwaarschrift van 
klager - gelet op de Pensioenwet 1922 (S. 240), 
zooals zij luidde vóór en zooals zij luidt na de 
wijziging bij de wet van28Mei 1925(8. 216), op .de 
vroegere Burgerlijke Pensioenwet en op de vroe
gere pensioenbepalingen der Lager Onderwijswet 
1920, bij beslissing van 18 Januari 1927 het 
bezwaar heeft afgewezen, daarbij _overwegende : 

dat Burgemeester en Wethouders, met toe
passing van art. 150 van eerstgenoemde wet, 
zooals zij luidde vóór de wijziging bij genoemde 
wet van 1925, den pensioensgrondslag van 
reclamant als hoofd eener openbare lagere 
school met ingang van 1 Augustus 1924 tot 
f 5260 verhoogd en met ingang van 1 October 
1924, 1 Januari 1925 en 1 Januari 1926 op dat 
bedrag bevestigd hebben en dat hij dit bedrag 
ook op den datum van ingang van zijn ontslag 
uit die betrekking tot pensioensgrondslag had ; 

dat onjuist is zijne meening dat hij ook 
onder de werking van de vroegere pensioens
bepalingen der Lager Onderwijswet 1920 met 
ingang van 1 Augustus 1924 als schoolhoofd 
een pensioensgrondslag van f 5260 ontvangen 
en dien grondsla" tot zijn ontslag behouden 
zou hebben ; 

dat toch onder die bepalingen niet voorkwam 
een artikel analoog aan art. 23 der vroegere 
Burgerlijke P ensioenwet; 

dat hij krachtens art. 49, 2• lid, van laatst
genoemde wet (lees : Lager Onderwijswet 1920), 
na de verlaging van zijne jaarwedde als school
hoofd met ingang van 1 October 1924 van 
f 460() tot f 4140, met ingang van 1 Januari 
1925 tot f 3450 en met ingang van 1 Januari 
1926 tot f 4140, eerstgenoemd bedrag al pen
sioensgrondslag behouden zou hebben ; 

dat dus zijn pensioen volgens art. 48, 1 e lid 
dier wet 2/3 van f 4600 of f 3067 zou hebben 
bedragen ; 

dat hem derhalve t erecht, thans met toe
r,assing van art. 173 V der P ensioenwet 1922 
.aatstgenoemd bedrag aan pensioen is toegekend; 

0. dat klager bij tegen de beslissing van 18 Ja
nuari 1927 gericht tijdig ingediend klaagschrift 
heeft aangevoerd : 

1 °. art. 142 der Pensioenwet 1922 j0 • het 1 • 
lid van art. 48 der Lager Onderwijswet (1920) 
zooals dat is opgenomen in art. 173 V der 
P enûoenwet 1922, waarborgt klager een pen
sioen van 2/3 deel van zijn "pensioensgrond
slag", over het laatste dienstjaar ; 

2•. deze pensioensgrondslag is door Burge
meester en Wethouders van Amsterdam, met 
toepassing van artikel 150 der Pensioenwet 
1922 te1·echt vastgesteld op f 5260, zoodat niet 
ter zake doet de pensioensgrondslag, die 7.0U 
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hebben gegolden krachtens de bepalingen der 
vroegere Lager Onderwijswet ; 

dat derhalve de Pensioenraad krachtens 
artikel 173 V der Pensioenwet 1922 het pensi
oen had menen te berekenen naar den werkelijk 
over het laatste dienstjaar gegolden hebbenden 
pensioensgrondslag, 

en heeft verzocht zijn pensioen als gewezen 
hoofd eener openbare lagere school te Amster
dam, in afwijkmg van de bestreden beslissing 
van den Pensioenraad, vast te ste1Ien op het 
2/3 deel van f 5260 = f 3507 per jaar, met 1 
inga.ng van 16 Juli 1926; 

0. dat verweerder bij contra-memorie naar 
aanleiding van het klaagschrift heeft aange
voerd: 

Burgemeester e n W ethouders van Amsterdam 
hebben appellant's pensioensgrondslag als hoofd 
van eene open bare lagere school aldaar met 
1 Augustus 1924, den dag van ingang van het 
vervallen van zijn wachtgeld, derhalve van het 
verlies van zijn pensioensgrondslag, aJs onder
wijzer bij de Rijksnormaallessen te Hilversum, 
terecht krachtens artikel 150 der Pensioenwet 
1922 vastgesteld op f 5260, zijnä.e de som van 
de pensioensgronds!agen in de beide betrekkin
gen laatstelijk vóór 1 Juli 1922 (respectievelijk 
f 4600 en f 660). 

Appellant's meening dat nu de berekening 
van zijn pensioen volgens het voor zijn geval 
van kracht gebleven eerste lid van artikel 48 
der Lager Onderwijswet 1920 ook naar ilien 
pemioensgrondslag had moeten geschieden is 
niet juist. Op grond van deze wetsbepaling, zoo
als zij luidde vóór de wijziging bij de Pensioen
wet 1922 geschiedde de berekening van een 
pensioen ex de Lager Onderwijswet 1920 naar 
de jaarwedde, ilie over de laatste twaalf maan
den, aan het ontslag voorafgegaan, tot grond
slag gediend heeft voor de bepaling der ver
schuldigde pensioenbijdragen. De Pensioenwet 
handhaafde deze bepaling voor de in artikel 
173 V ilier wet bedoelde onderwijzers, waartoe 
appellant behoort, met ilien verstande dat de 
redactie eenigszins werd gewijzigd, o.a. in ilien 
zin dat het woord "jaarwedde" werd vervangen 
door " pensioensgrondslag" . Aan deze wijziging 
kan geen argument worden ontleend dat pleit 
voor de juistheid van appellant's meening. Uit 
het ongewijzigd eerste lid van genoemd artikel 
48 blijkt duidelijk dat de woorden "jaarwedde" 
en ,,(pensioens)grondslag" hier synoniem zijn ; 
beide vertegenwoordigen zij het begrip "grond
slag voor de berekening van de bijdragen voor 

· pensioen". 
De strekking van artikel 173 V der Pensioen

wet is dan ook in gevallen, waarin na 1 Juli 1922 
de pensioenberekening nog met toepassing van 
het eerste lid van artikel 48 der Lager Onder
wijswet 1920 moet plaats hebben, het systeem 
van die wet in zijn geheel voor ilie berekening 
t e handhaven. En in dat systeem kan in casu 
Yan eene pensioenberekening naar een pensi
oensgrond5lag van f 5260 geen sprake zijn, om
dat op grond van de tweede en de derde 
overweging in de bestreden beslissing appellant 
onder de werking van de pensioenbepalingen 
van de Lager Onderwijswet 1920 nimmer, als 
gevolg van het ver!ies van den pensioen5~,.ond
s!ag van f 660 als onderwijzer bij de Rijksnor
maallessen te Hilversum, in zijne betrekking 
van schoolhoofd een pensioensgrondslag van 
f 5260 had kunnen verkrijgen. 

Volgens bedoeld systeem zou de berekening 
van het pensioen hebben pla.ats gehad naar een 
pensioensgrondslag van f 4600, dien hij onder 
de werking van het tweede lid van artikel 49 
der Lager Onderwijswet 1920 verkregen heeft. 

Wat aangaat het recht : 
0. dat partijen verschillen over de beant

woording der vraag op welk bedrag klager's 
pensioen behoort te worden gesteld ; 

0. dat. deze Raad alleszins juist acht hetgeen 
in d~ contra-memorie, als toelichting op de be
streden beslissing, wordt bP,toogd, en dus van 
oordeel is, da.t aan de in art. 48 der Lager On
derwijswet 1920 met ingang van 1 Juli l!l22 
gebrachte wijziging van het ~oor~ ,,jaarwedde_" 
in "pensioensgrondslag" met ilie beteekems 
mag worde n gehecht, we lke klager daaraan 
toekent; 

0. dat het bedrag van het klager toekomend 
pensioen ook overigens met juist.heid is bere
kend, zoodat de bestreden beslissing behoort 
te worden bevestigd ; 

Recht doende in naam der Koningin 1 

Bevestigt de bestreden beslissing. (A.B.) 

30 November 1927. BESLUIT, houdende aan
wijzin~ van overschotten op de begrooting 
van mtgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1926, welke worden toegevoegd aan de 
begrooting van uitgaven voor het dienst
jaar 1927. S. 365A. 

30 Norernher 1927. BESLUIT t;it wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
de scheepvaart op de rivieren beneden 
Rotterdam tot in zee, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 September 1914 
(Staatsblad n°. 458). S. 36fl. 

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

Waterstaat van 1 November 1927, n°. 393, 
afdeeling Waterstaat A.; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats. 
blad n°. 69) en op het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen (Staats
blad n°. 765 van 1919) : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1927, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1927, 
n°. 381, Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor de scheepvaart op de rivieren 
beneden Rot!Rrdam tot in zee, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 22 September 1914 
(Staatsblad n°. 458), de navolgende wijzigingen 
znllen worden aangebracht : 

I. In artikel 1 : 
1°. Onder c. wordt in plaats van: ,,tot aan 

de lijn , gaande door de uitertonnen", gelezen : 
,,voorzoover zij betond zijn". 

20. Onder d. wordt in plaats van: ,,aan de 
Oostpunt van" gelezen: ,,op". 

IL In artikel 4 : 
In het lste lid wordt in plaats van "artikel 88· 

van het Algemeen Reglement" gelezen : ,,artikel 
93 van het Algemeen Reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen." 

III. In artikel 5 : 
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In plaats van : ,,Algemeen Reglement" wordt 
gelezen : ,,Algemeen Reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen". 

IV. In artikel 6 : 
1 °. In het lste lid wordt in plaats van : 

"48" gelezen "50" en wordt in plaats van de 
woorden: ,,laatstelijk gewijzigd. · ..... tot en 
met (StaatBblad n°. 194)", gelezen: ,,waarvan 
de gewijzigde t ekst als bijlage is gevoegd bij 
het Koninklijk besluit van 6 December 1917 
(StaatBhlad n°. 686), en sedert nog gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 20 Juli 1921 (Staatsblad 
n°. 1001)". 

2°. In het 4de lid vervallen de woorden : 
,,op de Oostpunt van Rozenb1Lrg". 

3°. In het 5de lid vervallen de woorden: 
"Rijksdukdalven of" en de woorden : ,,nabij 
den ingang van de buskruit haven". 

V. Artikel 7 vervalt. 
VI. In artikel 8 : 
1 °. In het lste lid, onder a, laatsten zin, 

wordt in plaats van : ,,in artikel 7 zesde lid 
genoemde Ingenieur" gelezen : ,,Ingenieur in 
het 5de arrondissement der directie Groote 
Rivieren te Rotterdam". 

2°. In het l ste lid, onder b, wordt het woord : 
,,dul<;da\;en" ver.vangen door het woord: 
,,boeien . 

3°. In het 3de lid vervallen de woorden: 
,,dukdalven of". 

4°. In het 6de lid vervallen de woorden: 
,,nabij den ingang dier haven of aan de beneden
waarts daarvan staande dukdalven aan den 
linkeroever" . 

5°. Het 7de en 8ste lid vervallen. 
6°. In het 9de lid vervallen de woorden : 

,,in dit artikel bedoelde"; het woord "dukdal
ven" wordt vervangen door de woorden : 
,,boeien beneden die haven", en het woord: 
"hierbedoelde" wordt vervangen door het 
woord : ,,eerstgenoemde". 

7°. fn het llde lid vervallen de woorden: 
,,of dukdalven" . 

8°. In het 12de lid wordt in plaats van : 
"in artikel 7, zesde lid" gelezen: ,,in het eerste 
lid van dit artikel genoemde." 

9°. Lid 13 vervalt. 
VIL In artikel 9 : 
Achter: ,,buskruithaven" wordt in plaats 

van de woorden : ,,uit" . . . . . . tot en met 
"genoemd" gelezen : ,,en uit de in artikel 8 
genoemde boeien". 

VIII. In artikel 10: 
1 °. In het l ste lid, onder b, wordt in plaats 

van : ,,den aanlegsteiger langs den rechteroever 
van de Doorgraving aan de oostzijde van die 
haven en den aanlegsteiger" . . . . . . tot en 
met "peilschaal" gelezen : ,,den aanlegsteiger 
langs den rechteroever aan de oostzijde van 
die haven en de twee aanlegsteigers langs den 
rechteroever, achtereenvolgens gelegen op on
geveer 250 M., 400 M .. en 600 M. boven de re
gistreerende peilschaal te Hoek van Holland". 

2°. In het 2de lid wordt in plaats van : 
,,in artikel 7, zesde lid" gelezen : ,,in artikel 8, 
eerste lid". 

IX. In artikel 12 : 
1°. Onder a. wordt na: ,,dukdalven" inge

voegd : ,,en de overige voor de aanduiding 
van het vaarwater dienende inrichtingen." 

2°. Punt c. vervalt. 
3°. Punt d. wordt gelezen als volgt: 

"d. het paalwerk van de registreerende 
peilschaal te Hoek van Holland" . 

X. In artikel 14 : 
In het 3de lid, onder c. wordt in plaats van : 

"dergelijke gevallen" gelezen: ,,gevallen van 
nood" . 
XI. In artikel 15 : 

In plaats van : ,,artikel 88 van het Algemeen 
Reglement" wordt gelezen : ,,artikel 93 van 
het Algemeen Reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen". 

XII. In a r tikel 16: 
1°. In plaats van: ,,artikel 90 van het Al

gemeen Reglement" wordt gelezen : ,,artikel 95 
van het Algemeen Reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen". 

2°. In plaats van : ,,artikel 88 van het Al
gemeen Reglement" wordt gelezen : ,,artikel 
93 van het Algemeen Reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskan.alen" . 

XIII. In artikel 17 : 
1°. In plaats van: ,,Algemeen Reglement" 

wordt gelezen : ,,Algemeen Reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

2°. Onder d. vervalt : ,,artikel 7". 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StaatBblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1927. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van WaterBtaat, H . v. D. VEO'.l'E . 
( Uitgeg. 14 Dec. 1927.) 

30 November 1927. BESLUIT tot wjjziging en 
aanvulling van het Reglement n°. l, vast
gesteld in voldoening aan artikel 19 der 
wet op de rechterlijke organisatie en hPt 
beleid der justitie. S. 367. 

WIJ WILHELMI NA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 22 October 1927, Afdeeling 
I C n°. 958; 

Overwegende, dat het wenschelijk'.is het voor
schrift van artikel 68 van het bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838, StaatBblad n°. 
36, vastgestelde, laat~telijk bij Koninklijk 
besluit van 4 December 1925, Staatsblad n°. 462, 
gemjzigde, R eglement I aan te vullen in dien 
zin, dat voor de toepassing van voormeld voor
schrift eenige andere dagen met den Zondag 
worden gelijkgesteld ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1927, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 26 November 1927, 
Afdeeling I C n°. 894 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 68 van voormeld R eglement I 

wordt gelezen als volgt : 
,,De Griffier is verpligt de griffie open te hou

den op de uren door het Kollege t e bepalen, en 
althans gedurende ten minste zes uren eiken 
dag ; uitgezonderd de Zondag en de daarmede 
gelijkgestelde dagen, tenzij op zoodanigen dag 
teregtzitting wordt gehouden. 

Met den Zondag worden te dezen gelijkgesteld 
deNïeuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch
en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de 
H emelvaartsdag en de verjaardag des Konings. 

Op de dagen der teregtzittingen zal de griffie 
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moeten geopend zijn ten minste één uur vóór 
den aanvang derzelven" . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tw_eeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1-927; 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitge,g. 12 D.e.c. 1927.) 

1 December 1927. BESLurr tot nadere wiiziging 
van het Arbeidsbesluit 1920. S. 368. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 October 
1927, n°. 2239, afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 10, eerste lid, der Arbeids
wet 1919, alsmede op de wet van 10 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 185), houdende g_oedkeuring van 
het ontwerp-verdrag van Geneve, betreffende 
den minimum-leeftijd, waarop jeugdige per
sonen mogen worden toegelaten tot het ver
richten van arbeid als tremmer of stoker, en 
op de wet van 10 J uni 1926 (Staatsblad n°. 186), 
houdende goedkeuring van het ontwerp-ver
drag van Genève, betreffende het verplicht ge
neeskundig onderzoek van kinderen en jeugdige 
personen, werkzaam aan boord van schepen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1927, n°. 31); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 November 1927, 
n°. 3005, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het, noodig is gebleken Ons 
besluit van 10 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 
694) laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
19 October 1925 (Staatsblad n°. 422) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919 (Arbeidsbesluit 1920), nader 
te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Na artikel 3 van het Arbeidsbesluit 

1920 wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui
dende : 

"Art . 3bis. 1. Een jeugdig persoon mag aan 
boord van een schip, in gebruik voor de zee
vaart: 

A. geen arbeid verrichten als tremmer of 
stoker; 

B. geen arbeid verrichten, tenzij de volgende 
voorschriften worden in acht genomen : 

1°. Voor den jeugdigen persoon moet een hem 
betreffende geldige verklaring aanwezig zijn, 
waaruit blijkt,, dat de arbeid voor hem geen bij
zonder gevaar voor leven of gezondheid op
levert. 

2°. De onder 1°. bedoelde verklaring moet 
zijn afgegeven door een geneeskundig amb
•enaar der arbeidsinspectie of door een door het 
districtshoofd aangewezen geneeskundige, na
dat hij den jeugdigen persoon geneeskundig 
heeft onderzocht. 

3°. De verklaring moet door den geneeskun
dige, die het onderzoek heeft verricht, zjin ge
dagteekend en onderteekend en mag niet ouder 
zijn dan één jaar, tenzij de geldigheidsduur ver-

loopt tij dens een reis, in welk geval de verkla
ring geldig zal zijn tot het einde van die reis. 

4°. De verklaring moet zijn afgegeven .in een 
door Onzen Minister vastgestelden vorm. 

50_ De geneeskundige verklaring moet be
hoorlijk worden bewaard en onmiddellijk op 
aanvrage van. een der in het eerste lid van ar
tikel 84 der Arbeidswet 1919 genoemde ambte
naren aan hem ter inzage worden gegeven. 

6°. Op de verklaring mogen geen merkteekens 
worden aangebracht en de gegevens, door den 
onderzoekenden geneeskundige of een ambte
naar als onder 5°. bedoeld, daarop geplaatst, 
mogen niet onleesbaar worden gemaakt. 

7°. Bij het eindigen van de dienstbetrekking 
tusschen het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming en den persoon, ten aanzien van 

· wien hij een geneeskundige verklaring in zijn 
bezit heeft, moet de verklaring onverwij ld, op 
eerste aanvrage, aan dezen worden afgegeven 
of te zijner beschikking worden gesteld. 

2- Het bepaalde ir... het eerste lid, onder A, 
is niet van toepassing op schepen, die niet voor
namelijk door stoomkracht voortbewogen 
worden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid, onder B, 
is niet van toepassin~ op schepen, waarop uit
~luitend leden van éen gezin werkzaam zijn. 

4. Onder schepen zijn voor de toepassing van 
dit artikel mede begrepen baggermolens en 
andere vaartuigen.'' 

Art. Il. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Maart 1928. 

Qnze 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. 

's-Gravenhage, den lsten December 1927_ 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEM.A.XER DE BRUÏNE. 

(Uitge,g . 13 Dec. 1927. ) 

1 December 1927. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 19 December 
1924 (Staatsblad n°. 555) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in de artikelen 71 en 92 der 
Arbeidswet 1919, voorzoover bP-treft arbeid 
van jeugdige personen aan boord van 
schepen in gebruik voor de zeevaart. 
S: 369. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 October 
1927, n°. 2239, Afdeeling Arbeid; . 

Gelet op de artikelen 9, 71 en 92 der Arbeids
wet 1919, alsmede op de wet van 13 Januari 
1923 (Staatsblad n°. 10) tot goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag van Genua tot vaststelling van 
den minimum-leeftijd van toelating van kin
deren tot arbeid op zee, en op de wet van 10 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 185), houdende goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag van Genève betreffende 
den minimum-leeftijd, waarop jeugdige per
sonen mogen worden toegelaten tot het verrich
ten van arbeid als tremmer of stoker ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November l!l27, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge-
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noemden Minister van 26 November 1927, n° . 
3005, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het. noodig is gebleken, Ons 
besluit van 19 December 1924 (Staatsblad n°. 
555) tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 71 
en 92 der Arbeidswet 1919, voor zoover betreft 
arbeid van jeugdige personen aan boord van 
schepen, in gebruik voor de zeevaart met uit
zondering van dA zeevisscherij, te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende bepalingen vast te stellen : 
Art. 1. Een kind beneden 14 jaar mag geen 

arbeid verrichten aan boord van een schip in 
gebruik voor de zeevaart, tenzij daarop uit
sluitend leden van één gezin werkzaam zijn. 

2. 1. Aan boord van een schip, in gebruik 
voor de zeevaart, waar één of meer jeugdige 
personen arbeid verrichten, moet een arbeids
register aanwezig zijn, waarop de naam, de 
voornamen en de geboortedatum van dien per
soon of die personen vermeld zijn. 

2. Onze Minister kan den vorm van het 
arbeidsregister vaststellen. 

3. Het arbeidsregister moet op aanvrage on
verwijld ter inzage worden verstrekt aan de bij 
artikel 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde amb
tenaren. 

3. Artikel 67 der Arbeidswet 1919 is van 
toepassing op arbeid, verricht aan boord van 
een schip, in gebruik voor de zeevaart, door 
aldaar wonende bloed- of aanverwanten van 
den schipper, die den leeftijd van 18 jaar 
nog niet hebben bereikt. 

4. In dit besluit wordt onder "arbeid", 
,,jeugdige personen" en "Onze Minister" ver
staan, hetgeen daaronder wordt verstaan in
gevolge de Arbeidswet 1919. 

5. 1. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Maart 1928. 

2. Met ingang van den in het eerste lid ge
noemden datum vervalt Ons besluit van 19 De
cember 1924 (Staatsblad n°. 555). 

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 lsten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Ni}verheid, 
,T, R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 13 Dec. 1927.) 

1 December 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Haren, d.d. 28 April 1927, betreffende aan 
J. H. van der Laan, te Glimmen en zijne 
rechtverkrijgenden verleende vergunning 
voor den bouw van een broeikas op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Haren, 
sectie H , n°. 2658. S. :no. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van 3 October 
1927, n°. 6037M/P.B.R., afdeeling Volksgezond
heid en van 14 October 1927, n° . 7842, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende na te noe
men besluit van den Raad der gemeente Haren; 

Overwegende dat Burgemeester en Wethou-

ders van Haren bij besluit van 9 December 1926 
op •zijn aanvraag aan J. H. van der Laan, te 
Glimmen en diens rechtverkrijgenden vergun
ning hebben verleend voor het bouwen van 
een broeikas voor bloemen enz. op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Haren, sectie H, 
n°. 2658, en wel onder de volgende voorwaarden: 

1. dat de voorgevel van het te bouwen 
gebouw wordt geplaatst zooals door of vanwege 
Burgemeester en 'vVethouders op het terrein 
zal worden aangegeven ; 

2. dat bij het gebouw eene open ruimte 
wordt gelaten, plaats, tuin of erf, ter opper
vlakte van minstens 3/4 gedeelte van de opper
vlakte van het gebouw, terwijl de achtergevel 
minstens I Meter verwijderd moet zijn van de 
naaste grenslijn of het zwet ; 

3. dat tusschen het te bouwen gebouw en 
het naaste zwet terzijds eene ruimte wordt 
gelaten ter breedte van minstens als op de 
situatieteekening is aangegeven ; 

4. dat het gebouw moet worden voorzien 
van eene niet licht ontvlambare dakbedekking; 

5. dat de wanden van rookleidingen eene 
dikte moeten hebben van ten ministe 9 c.M. 
en van steen en kalk worden gemetseld en af
gepleisterd en zuiver afgesloten zijn, in goed 
verband met muren, met voldoende verankering 
en zonder eenig hout daarin aan te brengen, 
worden opgemetseld ; 

6. dat de schoorsteenen minstens één meter 
buiten het gebouw, waartoe zij behooren, moe
ten uitsteken. Komt, eene rookleiding uit bij 
de nok van het gebouw, dan is eene hoogte van 
0.60 M. voldoende ; 

7. dat elke stookplaats een behoorlijk af
voerkanaal voor rook naar buiten moet hebben 
en dit afvoerkanaal overal eene doorsnede 
moet hebben van ten minste 0.18 M. ; 

8. dat het regen- en buiswater moet worden 
afgevoerd door midde'. van eene rioleering, te 
leggen onder eene doorgaande helling van ten 
minste 0.01 meter op den meter en dat in deze 
rioleering ter plaatse daartoe door of vanwege 
het Gemeentebestuur aan te wijzen, een zink
put wordt gemetseld van klinkerstèen in sterke 
tras, ter wijdte, breedte en diepte van minstens 
0.45 M., welke zinkput moet worden afgedekt 
met een ijzeren deksel, voorzien van een raam 
met waterrand, zuHende het gemelde water 
moeten worden afgeleid naar de bestaande 
afwatering van het woonhuis; 

9. dat voor de in sub 8 genoemde rioleering 
gebruik moet worden gemaakt van buizen, in
wendig wijd in diameter minstens 15 c.M. , 
terwijl de diepte der zinkputten dan minstens 
40 centimeter beneden den onderkant der 
buizen moet bedragen ; 

10. dat sub 30 en 31 worden verleend tot 
wederopzegging ; 

ll. dat het gebouw niet mag worden gedekt 
met pannen samengesteld uit portlandcement' 
en rivierzand ; 

12. dat voor met eenigen bouw van het 
gebouw wordt begonnen door den aanvrager 
of zijne rechtverkrijgenden een som groot 
eenhonderd negen en vijftig gulden vijf en 
zeventig cent /zegge f 159.75) wordt gestort in 
de gemeentekas ter tegemoetkoming in de 
kosten van een gelegden sintelweg voor-langs 
het perceel berekend naar een breedte van 
45 meter à f 3.55 per meter, zulks in overeen-
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stemming met de breedte langs den weg van 
het perceel waarop de aanvrage betrekkfng 
beeft en kadastraal bekend in de gemeente 
Haren in de Sectie H, no. 2658; 

13. dat voor met eenigen bouw van het 
gebouw wordt begonnen door den aanvrager of 
zijne rechtverkrijgenden een som groot negen
honderd vijf en zestig gulden en vijf en twintig 
cent (zeggen f 965.25) wordt gestort in de 
gemeentekas ter tegemoetkoming in de kosten 
van een eventu3el te leggen rioleering, voetpad 
en bijkomende werken voorlangs het perceel 
berekend naar de breedte van 45 meter à f 21.45, 
voor welk bedrag door de gemeente een rente
vergoeding wordt uitgekeerd aan den aanvrager 
of zijne rechtverkrijgenden -volgens den heer
schenden rentevoet bij de te Haren gevestigde 
Boerenleenbank, welke rente verschijnt telkens 
per 1 Januari tot dat <le hier bedoelde werken 
naar het oordeel van Burgemeester en Wet
houders zullen zijn voltooid ; 

14. dat de eigenaar, na de voltooiing van 
het gebouw, daarvan schriftelijk kennis moet 
geven ter gemeentesecretarie ; 

15. dat het gebouw niet in gebruik mag 
worden genomen of gesteld voordat aan den 
eigenaar door Burgemeester en Wethouders is 
afgegeven eene schriftelijke verklaring, dat de 
bouw overeenkomstig de door hen gestelde 
voorwaarden beeft plaats gehad en aan al de 
daarbij krachtens de verordening betreffende 
het bouwen van woningen, enz. in de gemeente 
Haren en de woningwet voorgeschreven bepa
lingen is voldaan ; 

16. dat deze vergunning beschouwd zal wor
den te zijn vervallen, wanneer een of meer der 
hieraan verbonden voorwaarden niet of onvol
doende worden nagekomen, alsmede ingeval 
vóór of op den 9den Juni 1927 van deze ver
gunning geen gebruik is gemaakt ; 

dat Van der Laan tegen dit besluit beroep 
heeft ingesteld met aanvoering onder mear, 
dat het niet met redenen was omkleed en dat de 
voorwaarden onder 12 en 13 niet op wet of 
verordening gegrond zouden zijn ; 

dat de gemeenteraad op het beroep heeft 
beschikt bij besluit van 28 April 1927, hetwelk 
strekt tot handhaving van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders behoudens wijzi
ging van daarbij gestelde voorwaarden alleen 
in zoover, dat in de voorwaarde onder 10 
"30 en 31" is vervangen door "8 en 9", terwijl 
in de voorwaarde onder 16 "9 Juni" is ver
anderd in "28 October" ; 

dat in het raadsbesluit met betrekking tot 
voorwaarden alleen is overwogen dat sub 10 
der voorwaarden abusievelijk verwijst naar 
sub 30 en 31 en hiervoor behoort te worden 
gelezen sub 8 en 9; dat sub 12 en 13 der voor
waarden aan adressant de verplichting is op
gelegd tot storting in de gemeentekas van 
f 159.75 voor tegemoetkoming in de kosten 
,an een sintelweg voor-langs dit perceel en 
van f 965.25 ter tegemoetkoming in de kosten 
van een eventueel te leggen rioleering, voetpad 
en bijkomende werken voor-langs gemeld 
perceel, van welk laatste bedrag een rente zal 
worden betaald naar den heerscbenden rente
voet bij de te Haren gevestigde Boerenleenbank 
tot dat de hierbedoelde werken naar het oordeel 
van Burgemeester en Wethouders zullen zijn 
,-oltooid; dat de bierbedoelde kosten worden 

berekend naar de volle breedte van het be
trok~n kadastrale perceel, zijnde in casu 
45 meter; dat adressant aanvoert indertijd te 
hebben aangevraagd te mogen bouwen op het 
kadastrale perceel Sectie H, n°. 2546 (oud), 
welk perceel een breedte langs den weg bad 
van 25 meter ; dat - aangezien slechts kan 
gelden de kadastrale toestand zooals deze 
tijdens de beschikking bestaat - echter dit 
perceel kadastraal met een deel van een aan
grenzend perceel door adressant tot één nummer 
is samengevoegd en mitsdien zijne bouwaan
vraag slechts betrekking kon hebben op het 
daarvoor gegev.en kadasternummer, zijnde 
sectie H, n°. 2658; dat adressant, ten einde 
vorengenoemde kosten lager te doen zijn in 
overweging is gegeven dit perceel kadastraal 
te verkavelen in twee nummers, waardoor de 
breedte langs den weg gunstiger voor adressant 
kan worden gemeten met een minimum van 
20 meter voor elk perceel ; dat adressant niet 
bereid is hiertoe over te gaan ; dat mitsdien 
de voorwaarden sub 12 en 13 der bouwver
gunning dienen te worden gehandhaafd ; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, derde 
lid, der Woningwet een besluit tot het voor
waardelijk verleenen van bouwvergunning altijd 
met redenen is omkleed ; 

dat in vorenbedoeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders omtrent de redenen, die tot 
het opleggen van voorwaarden hebben geleid, 
niets is vermeld ; 

dat ook uit het besluit van den Gemeenteraad 
niet blijkt, waarom de verschillende voorwaar
den zijn opgelegd, ook niet voor zooveel de 
voorwaarden onder 12 en 13 betreft ; 

dat toch uit het t en aanzien van die voor
waarden in het raadsbesluit overwogene niet 
blijkt, waarom tegemoetkoming in kosten van 
wegaanleg, rioleering enz. van den bouwer 
werd gevorderd ; 

dat derhalve aan den eisch van artilrnl 5, 
derde lid, ook door den Gemeenteraad niet is 
voldaan en zijn besluit mitsdien evenals dat 
van Burgemeester en Wethouders in strijd is 
met de wet; 

Overwegende voorts, wat de voorwaarden 
onder 12 en 13 betreft, dat de rechtszekerheid 
vordert, dat de bouwer aan de hand van wette
lijke bepalingen kan nagaan wat in het alge
meen noodig is om de uitvoerbaarheid van een 
bouwplan, voor zoover deze van medewerking 
van het gemeentebestuur afhankelijk is, te 
verzekeren, dus ook, onder meer, van welken 
aard en omvang eventueel voorwaarden aan 
vergunning zullen worden verbonden ; 

dat de bouwverordening voor Haren en ook 
de Woningwet geen enkele aanwijzing bevat, dat 
met betrekking tot kosten van wegaanleg, 
rioleering enz. voorwaarden kunnen worden 
gesteld; 

dat de voorwaarden onder 12 en 13 derhalve 
te kort doen aan de rechtszekerheid en mits
dien in strijd zijn met het algemeen belang ; 

dat het besluit, waarbij zij gesteld zijn, der
ha lve door den gemeenteraad niet had mogen 
worden gehandhaafd ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

8 November 1927, n°. 32; 
Gelet op het nader rapport Yan Onze Minis

ters van Arbeid, Handel en )lïj,f'rheid en Yan 
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Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 18 
November 1927, n°. 8602M/P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, en 28 November 1927, n°. 
9101, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Raad der 

gemeente Haren, d.d. 28 April 1927, te vernie
tigen wegens strijd met de wet en 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 lsten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. KAN. 
( Uitgeg. 20 Dec. 1927.) 

2 December 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Onder de kosten, bedoeld in het 2• jo. 

het 5° lid, vallen ook die uitgaven, welke 
de gemeente doet voor haar openbaar lager 
onderwijs, voorzoover dit boven de normale 
eischen uitgaat, mits de uitgaven slechts 
krachtens haar aard en karakter vallen 
onder een ,der rubrieken e t /m h en o van 
art. 55 of onder die van instandhouding. -
Kosten van voorziening in vacatures onder 
het onderwijzend personeel der bijzondere 
school komen voor vergoeding in aan
merking, als vallend onder art. 55, sub o ; 
evenzoo rente van opgenomen kasgeld, -
Een bijdragen als begunstiger van het Ge
reformeerd schoolverbnd komt niet voor 
vergoeding in aanmerking, waar het school
bestuur reeds lid is . 

WIJ WILH:ELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Vlissingen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 1 Juli 
1927, n°. 31, l • Afd., waarbij gedeeltelijk ge
grond is verklaard het beroep van h;:-t bestuur 
der Vereeniging voor bijzonder lager 011derwijs 
op Gereformeerden grondslag te Vlissingen 
tegen het besluit van den gemeenteraad van 
Vlissingen van 31 December 1926, tot vast
stelling van de vergoeding overeenkomstig 
art. 101, l • lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aan de Kasteelstraat, met inbegrip van de 
3-jaarlijksche verrekening, in het 8° lid van 
dit artikel bedoeld, en die vergoeding ongeacht 
de verrekening der schoolgelden, nader is vast
gesteld op f 4,858.88; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
8 November 1927, n°. 900; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. van 
28 November 1927, n°. 14028, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Vlissingen bij 
besluit van 31 December 1926, t en l•ehoeve 
van de bijzondere lagere school aan de Kasteel
straat, heeft vastgesteld het bedrag der ver
goeding, bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920, met inbegrip van de 
3-jaarlijksche verrekening, bedoeld in lid 8 

van dit artikel ; dat nadat het schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Zeeland in beroep was 
gegaan, dit college bij besluit van 1 Juli 1927 
het bedrag der vergoeding, ongeacht de ver
rekening der schoolgelden, heeft vastgesteld op 
f 4,858.88, daarbij o. m. overwegende dat door 
aanschaffing en toevoeging van het werk 
,,Neerlandsch Volksleven" aan de schoolbiblio
theek de normale eischen, aan die bibliotheek 
te stellen, niet worden overschreden en dus de 
kosten van aanschaffing vergoed moeten wor
den ; dat de vraag, of eene vereeniging lid dan 
wel begunstiger is van eenige instelling, i. c. 
van het Gereformeerd Schoolverband, niet ter 
zake doet ; dat alleen beoordeeld moet worden, 
of het zijn van begunstiger bevorderlijk is aan 
den goeden gang v.in het onderwijs; dat aan
genomen moet worden, dat dit laatste hier het 
geval is, en mitsdien bedenking tegen vergoe
ding der ter zake gedane uitgaven niet kan 
worden gemaakt ; dat, voor zooveel betreft de 
kosten van de voorziening in vacatures in het 
onderwijzend personeel eener bijzondere school 
het beroep op het K. B. van 18 Juni 1926, 
S. 201, niet juist is, aangezien in dat besluit 
slechts sprake is van het berekenen der kosten 
per leerling bij het openbaar onderwijs, waarbij 
de kosten genoemd onder letter n van art. 55 
der wet, buiten beschouwing moeten blijven ; 
dat toch kosten vergelijkend onderzoek in den 
zin der wet ten dienste van het bijzonder onder
wijs niet worden gemaakt ; dat de bestreden 
uitgave dan ook geacht moet worden te zijn 
gedaan ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs en alzoo voor vergoeding in 
aanmerking dient te komen ; dat de aanwezig
heid van kasgeld een noodzakelijk vereischte 
is voor de exploitatie eener school; dat hoewel 
het bij art. 103, derde Jid, der wet bedoelde 
voorschot hierin poogt te voorzien, het kan 
voorkomen, dat ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs kasgelden moeten 
worden opgenomen ; dat op dien grond de 
bedoelde uitgave moet worden beschouwd als 
werkelijk gemaakte kosten, als bedoeld in het 
v_ijfde lid van art. 101 der wet; dat de kosten 
van aanschaffing van leermiddelen betreffen 
een aantal aangekochte doozen met glasdeksel, 
bevattende verschillende kevers, vlinders en 
andere insecten ; dat door deze aanschaffing 
een waardevol leermiddel voor de school is 
verkregen en niet gezegd kan worden dat 
daarmede de:normale eischen zijn overschreden; 
dat daarom ook de hierbedoelde uitgave in de 
drie-jaarlijksche afrekening behoort te worden 
geleden ; dat eene gelijke overweging geldt ten 
opzichte van het doen, schoonmaken van een 
harmonium, een instrument, dat ten dienste 
van het onderwijs wordt gebruikt; dat van 
dit besluit van Ged. Staten het gemeentebestuur 
van Vlissingen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende ten aanzien van voornoemde in 
het besluit van Ged. Staten aangegeven punten, 
dat hij van oordeel is, dat door aanschaffing 
van een standaardwerk in folioformaat, zooals 
,,Neerlandsch Volksleven", bevattende onge
veer 350 foto 's benevens een platenatlas, ter 
waarde van f 20.50 de normale eischen aan 
een schoolbibliotheek t e stellen, worden over
schreden ; dat wat de contributie Gereformeerd 
Schoolverband betreft, dit is het verleenerr van 
eene bijdrage als begunstiger aan eene instelling, 
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·en niet de verschuldigde contri,butie aan het 
"Gereformeerd Schoolverband" , welke bij de 
vastst elling der vergoeding wèl toegest aan is : 
dat hij van meening blijft, dat bijdragen als 
begunstiger niet voor vergoeding van gemeente
wege in aanmerking behooren te komen ; dat 
art. 101 der Lager-Onderwij swet 1920 de 
kosten van het vergelijkend onderzoek (waar
onder de hierbedoelde kosten vallen) uitscha
kelt, en zij dus niet in aanmerking komen bij 
de berekening van het gemiddelde bedrag der 
kosten van het openbaar onderwijs per leerling ; 
dat hij het derhalve inconsequent acht, deze 
kosten wèl aan de schoolbesturen t e vergoeden 
door ze in de 3-jaarlijksche afrekening t e doen 
opnemen ; dat hij met Ged. Staten van oordeel 
is, dat de aanwezigheid van kasgeld een nood
zakeljjk vereischte is voor de exploitatie eener 
school ; dat ook de wetgever dit heeft ingezien 
en t er voorziening hierin den schoolbesturen 
het recht heeft toegekend t ot het aanvragen 
van voorschotten op de vergoeding ex art. 101 
der wet ; dat hij van meening is, dat het niet 
op den weg van de gemeente ligt in dezen 
verder t e gaan dan de wet voorschrijft ; dat 
dit t e meer klemt, daar de oorzaak van het 
gebrek aan kasmiddelen niet is na t e gaan en 
het dus ook zeer goed mogelij k is, dat kasgeld 
noodig was voor uitgaven der Vereeniging, 
buiten de exploitatie der school staande ; dat 
hij van meening blijft , dat door aanschaffing 
van doozen met geprepareerde insecten de 
normale eischen aan het gewoon lager onderwij s 
t e stellen, worden overschreden, en de over
weging, dat een waardevol leermiddel voor de 
school is verkregen, toch niet voldoende is om 
een uitgaaf goed t e keuren , zoolang de nood
zakelijkheid daarvan niet is gebleken ; dat niet 
gezegd kan worden, dat een instrument als 
een harmonium een noodzakelijk hulpmiddel 
is bij het geven van zangonderwijs en hier de 
normale eischen aan het gewoon lager onderwij s 
t e st ellen toch zeker worden overschreden ; 

0. dat art. 101, lid 1, der Lager-Onderwij swet 
1920 bepaalt, dat de gemeente over elk dienst -· 
jaar aan de besturen der in ar t. 97, eerst e lid, 
bedoelde scholen de kost en van inst andhouding, 
met uitzondering van de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers, vergoedt; dat ar t . 101, lid 2, 
voor de berekening dezer vergoeding zoodanige 
voorschriften geeft , dat per leerling niet meer 
wordt vergoed dan het gemiddelde bedrag per 
leerling van de kost en over hetzelfde dienstjaar 
der overeenkomstige openbare scholen in de 
gemeente ; dat art. 101, lid 5, in aanmerking 
doet komen als de in lid 2 bedoelde kost en der 
openbare lagere scholen de kost en volgens 
art. 55 onder e tot en met h en o, alsmede die 
van insta ndhouding ; dat noch uit de bewoor
dingen van deze bepaling, noch uit eenig ander 
artikel der wet voortvloeit, dat met de kost en, 
bedoeld in art. 55 onder e t ot en met h en o, 
en met die van instandhouding slechts zijn 
bedoeld de kosten, welke noodzakelijk zijn 
voor het geven van lager onderwij s binnen de 
grenzen van de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwij s te stellen, terwijl 
zulks evenmin - anders dan bij art. 72 der 
wet, voor zoover betreft uit breiding, verbouw 
of verandering van inrichting van het school
gebouw eri aanschaffing van schoolmeubelen , 
de leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen -

moet worden afgeleid uit den aard der bepaling ; 
dat moet worden aangenomen, dat onder deze 
kosten vallen ook die uitgaven, welke de ge
meente doet voor haar openbaar lager onderwijs, 
voorzoover dit boven die normale eischen uit
gaat, mits de uitgaven slechts krachtens haren 
aard en karakter vallen onder eene der voor
noemde rubrieken e t ot en met h en o van 
art. 55 of onder die van instandhouding ; dat 
op soortgelijken grond moet worden aange
nomen, dat tot de werkelijk gemaakte kost en 
van de bijzondere school , waar toe lid 8 van 
art. 101, de vergoeding beperkt , behooren alle 
uitgaven, ten behoeve van de bijzondere school 
gedaan, ook voorzoover zij uitgaan boven de 
normale e ische n, aan he t geven van lager 
onderwijs t e st ellen, mits de uitgaven slechts 
krachtens haren aard en haar karakter vallen 
onder eene der rubrieken e t ot en met h en o 
va n a rt. 55 of onder die van instandhouding ; 

0 . da t uit het bovenstaande voortvloeit dat 
de kost en van de aanschaffing van het werk 
"Neerlandsch Volksleven" en van de doozen 
met geprepareerde insecten, alsmede die voor 
het schoonma ken van het harmonium voor 
vergoeding in aanmerking komen ; dat zulks 
ook geldt t en aanzien van de kosten van de 
voorziening in vacatures onder het onder
wij zend personeel der s0hool, daar deze uit
gaven, welke den goeden gang van het onderwij s 
verzekeren, onder de rubriek. o van art. 55 
vallen en niet onder de rubriek n daar onder 
" het vergelijkend onderzoek", genoemd onder 
op grond va n het onderlinge verband der wet s
bepalingen moet worden verst a.an · het verge
lijkend onderzoek, bedoeld bij art. 36, lid 3, 
der wet, welk vergelijkend onderzoek bij bij
zondere lagere scholen niet voorkomt ; dat 
eveneens de rente van opgenomen kasgeld 
voor vergoeding in aanmerking komt, daar 
Ged. Stat en terecht hebben aangenomen dat 
dit kasgeld strekte ter bevordering van den 
goeden gang van het onderwij s; da t het tegendeel 
niet kan worden afgeleid uit de omstandigheid, 
dat een voorschot op de gemeente-vergoeding 
moet worden verleend, daar dit voorschot niet 
behoeft t e worden verleend voor de vergoeding 
voor boventallige onderwij zers, en bovendien 
slechts ten hoogste t achtig ten honderd be
draagt van hetgeen· de gemeente heeft uit
gegeven voor hare overeenkomstige openbare 
lagere scholen over het laatstelijk afgesloten 
dienstjaar, zoodat allerminst is uitgesloten, dat 
dit voorschot niet t oereikend is ; 

0 . t en slot t e, dat eene bijdrage als begun
stiger van het Gereformeerd schoolverband niet 
voor vergoeding in aanmerking kan komen ; 
dat immers, voorzoover het lidmaat schap van 
dit schoolverband den goeden gang va n het 
onderwij s in de richting, welke het schoolbestuur 
wenscht, verzekert, het schoolbestuur dit ver
krijgt uit zij n lidmaat schap, t erwijl eene bijdrage 
als begunstiger, hoezeer ook van belang voor 
voornoemd schoolverband, t och niet ·. kan 
worden gezegd t e strekken ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwij s aan de 
bijzondere lagere school aan de K ast eelstraat ; 
dat derhalve het beroep t en aanzien van het 
laatstvermeld p unt gegrond is ; 

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

met ha ndhaving voor het overige van het 
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bestreden besluit van Ged. Staten het daarbij 
over 1924 _vastgestelde . bedrag der vergoeding, 
bedot:ld b_1J art. 101, lid _l , met inbegrip van 
de 3-Jaarl,Jksche verrekemng, · bedoeld in lid 8 
van dit artikel, ongeacht de verrekening der 
schoolgelden, vast t e stellen op f 4,828.88. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast, enz. (A.B.) 

2 December 1927. KONINKLIJK BESLU IT. 
Nu vaststaat dat de betrokkene op den 

datum, waarop Ged. Staten over zijne toe
lating als lid van den gemeenteraad uit
spraak hebben gedaan, was ingezet ene der 
gemeente in den zin van art. 19, laatste 
lid, hebben Ged. Staten t erecht geoordeeld, 
dat tegen zijne toelating geen bezwaar 
bestond. 

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

den Raad van Vught tegen het besluit van 
Ged . Staten van Noord bra bant van 24 Augustus 
1927, G n°. 331, III• Afd. A., waai:bij Mr. 
A . M. Gerrits als lid van dien R aad is toe. 
gelaten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1927, n°. 920; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
Nov. 1927, n°. 9015, Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Vught in zijne 
vergadering van 4 Augustus 1927 heeft besloten 
Mr. A. M. Gerrits aldaar, niet toe te laten als 
lid van ilien Raad, op gr ond, dat hij op den 
dag der verkiezing geen ingezetene der ge-
meente was ; · 

dat, nadat Mr. A. M. Gerrits daartegen bij 
Ged. Staten van Noordbrabant bezwaar had 
ingebracht, deze bij hun besluit van 24Augustus 
1927, G n°. 331, III• Afd. A, met vernietiging 
van het raadsbesluit, Mr. A. M. Gerrits hebben 
toegelaten als lid van den Raad, daarbij o. m. 
overwegende, dat weliswaar de gekozene op 
19 Mei 1927, datum, waarop de uitslag van de 
verkiezing werd vastgesteld, nog niet was in
gezetene der gemeente Vught in den zin van 
het tweede lid van art. 19 der Gemeentewet, 
doch dat blijkens de geschiedenis van de tot
standkoming van het . eerste lid van art. 17 
ilier wet in zijne gewijzigde redactie het inge
zetenschap van een benoemde moet worden be
oordeeld naar den dag, waarop de geloofsbrief 
wordt onderzocht ; dat derhalve in dit geval 
moest worden beoordeeld, of Mr. A. M. Gerrits 
op 4 Augustus 1927 ingezetene was der ge
meente Vught; dat uit de bewij sstukken, over
gelegd door den Burgemeester van Vught, is 
gebleken, dat de benoemde niet sinds 19 Au
gustus 1926, zooals de gemeenteraad meent, 
doch reeds sinds 2 Augustus 1926, dus ook op 
4 Augustus 1926 aldaar woonplaats had; dat 
ilit versch ilpunt evenwel buiten beschouwing 
kan blijven, nu vaststaat, dat de benoemde op 
19 Augustus 1926 is ingeschreven in het be
volkingsregister ,,an Vught, zoodat hij op 
24 Augustus 1927, toen over zijn toelating als 
lid van den Raad der gemeente Vught door 
Ged. Staten moest worden beslist, ook in den 
gedachtengang van den gemeenteraad als 
ingezetene van Vught moet w0rden beschouwd ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Mr. 
Gerrits eerst op 19 Augustus 1927, datum van 
inschrijving in het bevolkingsregister in Vught 
woonplaats heeft gekregen, en dat hier als de 
beslissende datum moet worden aangenomen 
de dag van het onderzoek van den geloofsbrief; 

0. dat blijkens de stukken vaststaat, dat 
Mr. A. M. Gerrits op 24 Augustus 1927, datum, 
waarop door Ged. Staten over zijne toelating 

1 a ls lid van den gemeenteraad van Vught, 
uitspraak werd gedaan, was ingezetene van 
die gemeente in den zin van art. 19, tweede lid, 
der Gemeentewet ; 

dat onder ilie omstandigheid Ged. Staten 
terecht hebben geoordeeld, dat tegen toelating 
van Mr. A . M. Gerrits als lid van den gemeente
raa d van Vught geen bezwaar bestond ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast, enz. (A.B.) 

2 December 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden aan eene gemeentebegrooting 
op grond dat de Raad weigerde op die be
grooting a ls ba-tig slot van den kapitaals
dienst der laatstvastgestelde rekening te 
brengen het bedrag, door Ged. Staten bij 
hun in kracht van gewijsde gegaan besluit 
tot vaststelling dier rekening daarvcor 
bepaald. 

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

den Raad der gemeente Almkerk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 1 Juli 1927, G n° . 423, 2• Afd. A., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
ilier gemeente voor het dienstjaar 1027 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies :van 
8 Nov. 1927, n°. 902; ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 
Novembn 1927, n°. 9016, Afd. R. B.; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat op de begrooting 1927 
onder post volgnummer 169 "batige sloten" 
van den kapitaalsilienst der laatstvastgestelde 
1ekening voor zooverre daaraan niet reeds 
eflne bestemming is gegeven, een bedrag is 
geraamd van f 82.86 ; dat het batig slot van 
den kapitaalsilienst der lMtst vastgestelde 
rekening, zijnde de rekening over 1925 bij hun 
in kracht van gewij sde gegaan besluit van 5 
J anuari 1927, G n°. 74, is vastgesteld op 
f 382.56; dat aan di t slot noch geheel, noch 
gedeeltelijk reeds eene bestemming is gegeven 
en het mitsdien in zijn geheel in de onderhavige 
begrooting op bovengenoemde post n°. 169 
behoort te worden opgenomen ; dat de Raad 
der gemeente Almkerk, ondanlrn herhaalde 
vertoogen van Ged. taten, weigerachtig is 
gebleven om bovenbedoelden post tot het-juist 
bedrag van f 382.56 uit t e trekken; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat ten om-echte Ged. Staten het 
batig slot van den kapitaalsilienst bij de vast
stelling van de rekening over 1925 hebben 
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gesteld op f 382.56, in plaats van op f 82.86, 
op welk bedrag de Raad het ba.tig slot van 
den ka.pita.a.lsdienst der rekening 1925 had 
vastgesteld ; dat daarom de Raad terecht op 
de begrooting voor 1927 een batig slot van 
f 82. 86 op den kapitaalsdienst 1925 heeft ge
raamd ; 

0. dat het besluit van Ged. Sta.ten van Noord
Brabant van 5 J anuari 1927 tot vaststelling 
van de rekening der gemeente Almkerk over 
1925 in kracht van gewijsde is gegaan, da.ar 
de gemeenteraad daartegen bij Ons geene 
voorziening heeft gevraagd ; 

dat deze rekening daarom, voorzoover noodig, 
.als ·grondslag voor de begrooting voor 1927 
behoort te worden genomen ; 

da t, nu de gemeenteraad van Almkerk zulks 
11iet heeft gedaan, Ged. Staten terecht aan de 
begrooting voor 1927 hunne goedkeuring hebben 
<mthouden en de Raa.d than8 niet meer de 
juisth~id der over 1925 vastge telde rekening 
kan betwist en ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

2 December 1927. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
aan de Heeren Commissarissen der Ko
ningin in de provinciën, betreffende wijzi
ging staat van verrichte vaccinaties. 

Bij missive van den toenmaligen Minister 
van Arbeid van 1.6 eptember 1921, n°. 2935 H, 
.·Hd. V. werd tot Geel. Sta.ten het verzoek ge
richt aan de gemeentebesturen te doen weten, 
dat indiening van de lijst, volgens staat A, 
bedoeld in de missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 1867, in 
den vervolge achterwege kon blijven, doch da t 
de inzending va.n Staat B gehandhaafd bleef. 

Deze Staat geeft echter geen goed overzicht 
van het aantal verrichte vaccinaties, wat bij 
het wetenschappeliJk onderzoek naar de oor 
zaak van de post vaccinale encephalitis bezwaar 
oplevert. I k acht het daarom, met het oog op 
dit onderzoek, wenschelijk, dat de lijst van de 
verrichte vaccinaties voortaan wordt inge
richt volgens nevensgaand model. Op deze 
wijze zal een duidelijk beeld worden verkregen 
van den vaccinatietoestand hier te lande. 

Ik noodig U.H.E.G. uit het bovenstaande 
ter kennis van de geneentebesturen te brengen, 
met verzoek daaraan het noodige gevolg te 
geven. (B.) 

(Zie 'taat B hier naast.) 

6 December 1927. K OJIINXLIJK BESLUIT. 
Gemeente van aanslag van personen die 

huizen bewonen welke in twee gemeenten 
zijn gelegen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 

door het gemeentebestuur van Schoorl tegen 
de gemeente wa.u J. H. t. B. , M. d. L., P. J. L., 
W. N., J. d. B., J. d. G. , P. K. , A. N., G. D. 
en F . W., over de belastingjaren 1925/1926 t:n 
1926/1927 in de Rijksinkomstenbelasting zijn 
.a.angesla.gen ; 

Den n aa.d van State, enz. ; 
1 
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0 . dat bovengemelde personen over de be
lastingjaren [925/ 1926 en 192/l/ 192ï in de 
bovengenoemde belasting zijn aangedagen in 
de . gemeente Warmenhuizen; 

dat het gemeentebestuur van Schoorl daar
tegen bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende 
dat dP- grnotste gedeelten der door voornoemde 
personen in gebruik zijnde perceelen onrier de 
gemeent-~ Schoorl liggen en niet onder Warmen
huizen ; 

0. wat betreft de bezwaren tegen de aánsla
gen der bovengenoemde personen over het 
belastingjaar 1925/ 1926, dat vermits deze 
bezwaren eerst op 25 Dec. 1926 bij Ons zijn 
ingekomen, de termijn van drie maanden na 
afloop van het belastingjaar, vermelri in art. 
5-l, le lid, der Wet op de Inkomstenbelasting 
191+, door Burgemeester en Wethouders van 
Schoorl niet is in acht genomen ; 

0 wat betreft de bezwaren tegen de aan la
gen der bovengenoemde personen over het be
la , tingjaar l 926/192ï dat J. H . t . B., M. cl. L., 
W. J _, P. K" G. D. en F. W. onderscheidenlijk 
de huizen, gebouwd op de perceelen Sectie D 
nos. ï:!8, 739, 861, 755, 528 en 594 bewonen, 
welke huizen a ltham voor de helft in Warmen
huizen liggen en in die gemeente hun hoofd
ingang hebben; 

dat P.J. L. notaris meL standplaats Warmen
huizen en m de bevolkingsregisters dier gemeen
te ingeschreven, het huis op het perceel kadas
traal bekend Sectie D n°. 859 bewoont, welk 
huis zijn hoofdingang heeft in Warmenhuizen, 
in welke gemeente ook het kantoor van den 
notuis ligt ; 

dat J. cl. E. en A. N., onderscht>idenlijk de 
huizen op de- perceelen, kadastraal bekend 
Sectie D nos. 525 en 7fi6 be~onen, welke 
huizen althans voor de helft in Warmenhuizen 
liggen, terw(jl zij zelven in de bevolkingsregis
ters dier gemeente zijn ingeschreven en aldaar 
hunne ver chillende verplichtino-en tegenover de 
gemeente, de provincie en den §taat vervullen ; 

dat onder bovenvermelde omstandigheden 
J. H. t:B., M. cl. L., W. N., P. K., G. D., F. W., 
P.J. L., J. d. B. en A. N. geacht moeten worden 
voor de toepassing van art. 53 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 in de gemeente 
Warmenhuizen te wonen en aldaar terecht te 
zijn aangeslagen ; 

dat, wat betreft J. de G. enz. ; 
Gezien de genoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. Burgemeester en Wethouders van Schoorl 

n hunne bezwaren tegen de gemeente van 
aanslag van voornoemde personen in de Rijks
inkomsten belasting over het belastingjaar 
1925/1926 niet-ontvankelijk te verklaren; 

b. de bezwaren van Burgemeester en Wet
houders van Schoorl tegen de gemeente van 
aanslag van voornoemde personen in de Rijks
inkomstenbelasting over het belastini jaar 
19:W/1927 ongegrond te verklaren. (A . .tl.) 

ï- December 1927. BESLUIT tot nadere ver
lenging van den termijn, genoemd in artikel 
IX, tweede Jid, der wet van 30 Juli 192fl 
(Staatsblad n°. 250) tot wijziging van de 
wet van 23 April 1880 (Staatsblad n°. fi7) 
betreffende de openbare middelen van 
,ervoer met uit:wnclering der spoorweg-
dien ten. . 371. 

1927 

Wu WILHELMIKA, ENZ. 

Op rle voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 December 1927, n°. 443, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op het bij de Wet Openbare Vervoer
midclelen gevoegde artikel IX, derde lid, der 
wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250), en 
op de Koninklijke besluiten van 15 Januari en 
van 14 Juli 1927 (Staatsblaàen nos. 8 en 249); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
den termijn van zes maanden, bedoeld in het 

tweede lid van genoemd artikel IX, welke bij de 
Koninklijke besluiten van 15 Januari en van 
14 Juli 1927 (Staatsbladen nos. 8 en 249) telkens 
met vijf maanden is verlengd, ten aanzien van 
de in genoemd tweede lid bedoelde autobus
diensten, omtrent welker aanvragen om ver
gunning Gedeputeerde Staten nog niet hebben 
be list, dan wel eene afwijzende beschikking 
hebben genomen, voor zoover daartegen bij Ons 
beroep is ingesteld en Onze be lissing nog niet is 
genomen, opnieuw met vijf maanden te ver
lengen. 

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

's-Gravenhage, den ?den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 

(Uitgeg. 15 De,e. 1927.) 

7 December 1927. ROND CHRI.rVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Geel. Staten der 
onderscheidene provinciën, betreffende toe
zicht op uitbestede personen. 

Bij schrijven van ~9 September jl. n°. 1805 
afd. A, werd Uw College verzocht te bevor
deren, dat in de reglementen der burgerlijke 
en gemengde instellingen van weldadigheid in 
Uwe provincie, voo zooverre die reglementen 
zulks nog niet inhouden, worde bepaald, dat 
tot uitbesteding van een arme niet wordt over
gegaan, alvorens door een geneeskundige schrif
telijke is verklaard, dat hem na een opzettelijk 
daartoe ingesteld geneeskundig onderzoek van 
a lle leden van het gezin, waaraan de besteding 
zal worden toevertrouwd, is gebleken, dat de 
gezondheidstoestand van geen hunner een ge
vaar oplevert voor hunne huisgenooten. 

Ik za l gaarne zien, dat in bovengenoemd 
schrij ven voor het woord "gezondheidstoe
stand" worde gelezen "gezondheidstoestand -
zoowel in lichamelijk als in ~eestelijk opzicht." 

In verband met bij mii mgekomen vragen 
merk ik verder op, dat hot door mij wensche
lijk geachte geneeskundige onderzoek uitter
aard eveneens zal moeten gelden den bestede
ling zelf en dat het resultaat ook daarvan uit 
een geneeskundige verklaring dient te blijken. 

1k moge Uw College uitnoodigen het voor
gaande a lsnog ter kennis van de gemeente
besturen te brengen, opdat een en ander in de 
reglementen tot uitdrukking kome. (B.) 

45 
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7 December 1927. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. · 

Zakelijke bedrijJsoelasting der gemeente Utrecht. 
H et eerste cassatiemiddel kan niet tot 

cassatie leiden, daar daarin wordt opge
komen tegen eene feitelijke vaststelling 
van den Raad van Beroep. 

Eene redelijke uitlegging van art. 242e 
der Gemeentewet moet er toe leiden om 
onder arbeiders, die in eene onderneming 
werkzaam zijn, niet alleen zoodanige per
sonen te verstaan, die tot de onderneming 
staan in eene dienstverhouding als in de 
artt. 1637 en volgende van het B. W. om
schreven, doch allen, die bij de onderne
mina krachtens door haar verstrekte op
dracht den binnen haar bedrijfsdoel val
lenden arbeid verrichten. 

Art. 4 der Utrechtsche belastingveror
dening, dat zich blijkbaar heeft aange
sloten aan het bepaalde in gezegd art. 242e 
der Gemeentewet, breidt het begrip ar
beider niet buiten de in dit artikel der 
Gemeentewet gestelde grenzen uit. 

Uit de vastgestelde feiten heeft de Raad 
van Beroep terecht afgeleid dat de hierbe
doelde broodbezorgers geregeld in het be
drijf van reclamant werkzaam zijn. 

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

te X ., t egen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Utrecht, 
van 2 Februari 1927, betreffende den hem op
gelegden aanslag in de Zakelijke Bedrijfsbe
lasting der gemeente Utrecht over l92ó; 

Gehoord de raadslieden van partijen ; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat belanghebbende tegen den bovenver
melden aanslag is opgekomen, in zooverre daar 
bij rekening is gehouden met een aantal wagen
loopers-broodbezorgers; 

dat dit bezwaar bij beschikking op bezwaar
schrift is verworpen : 

dat ook de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak den opgelegden aanslag ten volle 
heeft gehandhaafd ; 

0. dat de Raad daarbij heeft verworpen de 
opvatting van belanghebbende, dat in art. 4, 
lid 1, der ten deze toepasselijke verordening 
der gemeente Utrecht, inhoudende dat onder 
arbeider in deze verordening ieder wordt ver
staan, die in loondienst arbeid verricht of ge
regeld, in een bedrijf werkzaam is, aan het be
grip arbeider eene ongeoorloofde uitbreiding 
wordt gegeven ; 

dat de Raad voorts heeft overwogen : 
"dat feitelijk is komen vast te staan, zijnde 

hetgeen hieromtrent in het vertoogschrift is 
medegedeeld door of namens reclamant niet 
weersproken ; dat de broodbezorgers niet con
tractueel verbonden zijn, maar dagelijks aan 
de fabriek komen, dáár het brood in ontvangst 
nemen en da t brengen naar de klanten van re
clamant, in wagens in onderhoud bij en eigen
dom van reclamant ; dat het brood moet worden 
verkocht tegen door reclamant vastgestelden 
prijs en klachten daarover bij reclamant moeten 

worden ingebracht ; dat eens per week de be
zorgers afrekenen en dan naar gelang van hun 
verkoop een bedrag a ls provisie ontvangen ; 
dat iedere bezorger zooveel mogelijk een eigen 
wijk bedient en bij ziekte zorgt voor een in
valler; dat degenen, die door de broodbezorgers 
bediend worden, van reclamant een boekje 
krjjgen. waarin het gebruik wordt aangeteekend 
en waarop ieder jaar een zeker percentage als 
"dividend" wordt uitgekeerd, welk bedrag hun 
dan · door de bezorgers, namens reclamant , 
wordt ter hand gesteld ; 

,,dat dientengevolge voor den Raad vol
doende is komn vast te staan, dat die bezorgers 
geen zelfstandig bedrijf uitoefenen, doch ge
regeld in het bedrijf van reclamant werkzaam 
zijn"; 

0. dat in het cassatieberoep als grieven tegen 
's Raads uitspraak worden aangevoerd : 

1°. dat de Raad zich bij de vaststelling der 
feiten aan eene onjuistheid heeft schuldig ge
maakt door te overwegen, ,,dat eens per 'l'l'eek 
de bezorgers afrekenen en clan naar gelang van 
hun verkoop een bedrag als provisie ontvangen''; 

20' dat de Raad had behooren te beslissen, 
dat in art. 4 der Verordening aan het begrip 
arbeider een ongeoorloofde uitbreiding is ge
geven; 

3°. dat de Raad uit hetgeen feitelijk is komen 
vast te staan niet kon afleiden, dat de brood
bezorgers bij belanghebbende in loondienst 
arbeid verrichten of geregeld in diens bedrijf 
werkzaam zijn; 

0. dat bij het eerste onderdeel van het middel 
wordt opgekomen tegen eene feitelijke vast
stelling van den Raad, hetgeen in cassatie niet 
met vrucht kan geschieden ; 

0. dat in de toelichting op het tweede onder
deel in de eerste plaats wórdt betoogd, dat 
onder a rbeiders, in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet slechts vallen zoodanige per
sonen, die tot de onderneming staan in eene 
dienstverhouding als in de artt. 1637 en vol
gende B. W. is omschreven ; 

dat evenwel dit betoog faalt, daar in ver
band met de strekking van het voorschrift eene 
redelijke uitlegging van art . 242e der Gemeente
wet er toe moet leiden om onder di, arbeiders 
die in eene onderneming werkzaam z~jn te ver
staan hen, die bij de onderneming krachtens 
door haar verstrekte opdracht den binnen haar 
bedrijfsdoel vallenden arbeid verrichten ; 

dat voorts bij dit onderdeel van het middel 
wordt staande gehouden, dat meergemeld a rt. 4 
der Utrechtsche verordening, door onder ar
beider te verstaan niet alleen dengene, die in 
loondienst arbeid verricht, maar ook dengene, 
die geregeld in een bedrijf werkzaam is, het 
begrip "arbeider" buiten de door art. 242e der 
Gemeentewet geoorloofde grenzen heeft uitge
breid; 

dat echter ook deze klacht is ongegrond, wijl 
het betrekke~jk voorschrift der verordening bij 
de gekozen omschrijving van het be~rip "ar
beider" zich blijkbaar heeft aangesloten bij 
hetgeen art. 242e der Gemumtewet onder in 
eene onderneming werkzamen arbeider is te 
verstaan; 

0. dat uit hetgeen de Raad van Beroep ten 
aanzien van de onderwerpelijke broodbezorgers 
heeft vastgesteld volgt , dat zij niet zijn te be
schouwen als zelfstandige voor eigen rekening 
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handeldrijvende wedcrverkoopers, maar dat zij 
in de onderneming van belanghebbende inge
volge diens opdracht werkzaam zijn voor den 
binnen het bedrijfsdoel vallenden verkoop in 
het klem; 

dat derhalve de Raad van Beroep te1:echt 
deze personen voor den aanslag heeft in aan
merking genomen. zoodat ook het derde onder 
deel van het middel is ongegrond; 

Venrerpt het beroep. (B.) 

8 December 1927. KONINKLIJK llESLUIT. 
Waar het verzoek van appellanten strekt 

tot schorsing of vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten, betreft het hier de 
toepa.ssing van art. 166 der Prov. \Vet, 
en niet de beslissing van een administratief 
geschil. 

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

C. J. den Dunnen en 2 andere ouders of ver
zorgers van kinderen, die de openbare lagere 
school te Herpt bezoeken, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Noordbrabant, van 2 Juni 
1926, G n°. 320, III• Afdeeling B, waarbij 
goedkeuring is verleend aan het besluit van 
den Raad van Herpt c. a. van 31 Maart 1926, 
tot opheffing van de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 December 1926, n°. 1097; en van 16/22 
Maart 1927, n°. 1097/48; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. van 
3 December 1927, n°. 2488, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat het verzoek der appellanten strekt tot 
1 

schorsing of vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Noord bra bant, van 2 Juni 1926, 
G n°. 320, III• Afdeeling B ; dat het hier dus 
betreft de toepassing van art. 166 der Provin
ciale wet en niet de beslissing van een admi
nistratief geschil ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 

geschil, dat door Ons, gehoord den Raad van 
• ' tate, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 

kan worden beslist. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

9 De.cember 1927. BESLUIT tot aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke -Rijks
ambtenaren 1925, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 27 .Juli 1927 (Staatsblad n°. 273). 
s. 372. 

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

Financiën, Voorzitter va.n den Raad van llfinis
ters, van 5 November 1927, n°. 188, Kabinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 November 1927, n°. 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister voornoemd van 5 December 1927, n°. 
264, Kabinet M. R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble-

ken om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 opnieuw aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In vorengenoemd Bezoldigingsbe-

sluit de navolgende aanvulling aan te brengen : 
Gerekend van 1 Januari l 926 : 
In bijlage A : 
Onder de inschrijving "St11,atsbedrijf der 

Posterij en, Telegrafie en Telefonie", wordt, na 
de vermelding Kantoorbediende 1 e klasse, op
genomen schrijver bij het bestuur van den post
chèque- en girodienst f 1000-f 1800, 2 jaar
lijksche verhoogingen van f 100, 2 jaarlijksche 
verhoogingen van f 150, 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 2 tweejaarlijksPhe 
verhoogingen van f 50. 

Art. II. Bij de toepassing van het bepaalde 
in artikel I van dit besluit wordt artikel III van 
het Koninklijk besluit van 9 December 1925, 
Staatsblad n°. 467, buiten werking gesteld . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaat-st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-GravenhMe. den 9den December 1927. 
~ . WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1927.) 

9 December 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 21 Juni 1926, waarbij is goed
gekeurd het besluit van de Vereenigde 
Vergadering van het H oogheemraadschap 
van Delfland van lO Juni 1926 inza,ke de 
toepassing van verhaal krachtens artikel 
137 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240). S. 373. 

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

Financiën en van Binnenlandsche Zaken en 
La.ndbouw van 15 September 1927, n°. 136, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; en van 
28 September 1927, n°. 7297, Afdeeling Bim;1en
landsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Ged. Staten van Zuid
Holland bij hun besluit van 21 Juni 1926 op 
grond van artikel 162 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) hebben goedgekeurd het 
besluit van de Vereenigde Vergadering van het 
Hoogheemraadschap van Delfiand van 10 Juni 
1926, waarin de navolgende bepalingen zijn 
vervat: 

I. In te trekken haar besluit, d.d. 26 No
vember 1925, n°. VIII A. 

II. Van bijdragen door het hoogheemraad, 
schap verschuldigd ingevolge artikel 135 der 
voornoemde pensioenwet voor inkoop van 
pensioen wegens diensttijd, door ambtenaren 
in zijn dienst doorgebracht, jegens hen, die op 
26 November 1925 ambtenaren van het hoog
heemraadschap zijn, geen verhaal uit te oefenen. 

III. Van bijdragen als onder II bedoeld 
jegens gewezen ambtenaren van het hoogheem
raadschap, die vóór 26 November 1925 in 
dienst van het hoogheemraadschap waren, 
verhaal uit te oefenen, met dien verstande, dat 

45* 
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in vijftien jaarlijksche termijnen wordt ver
haald als volgt : 

a. gedurende de eerste drie jaren, jaarlijks 
1/40 van de inkoopsom, verminderd . met 1/15 
van het totaal bedrag, hetwelk door den ge
wezen ambtenaar eventueel krachtens artikel 3 
der vóór 1 Juli 1922 gegolden hebbende Veror
dening tot regeling van de aan de weduwen en 
weezen van Delflands ambtenaren te verleenen 
pensioenen als pensioenpremie is betaald ; · 

b. gedurende de volgende twaalf jaren, 
jaarlijks 7 /240 van de inkoopsom, verminderd 
eveneens met 1/15 als onder a omschreven. 

IV. Terzake van het verhaal onder III 
bedoeld vervalt de eerste termijn op 31 De
cember 1922. 

V. De verplichting tot betaling van het 
bedrag, hetwelk op den gewezen ambtenaar 
wordt verhaald, gaat bij zijn overlijden over op 
zijne erfgenamen. 

Overwegende met betrekking tot de punten 
II en III van dit besluit, dat volgens artikel 
LXXXVIII van de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216) het orgaan bevoegd was 
zijn beslissing, genomen volgens artikel 137, 
eerste lid der Pensioenwet, zooals dat vóór 
1 Juli 1925 luidde, vóór 1 September 1925 te 
wijzigen; 

Overwegende, dat de in genoemd artikel 
LXXXVIII, hetwelk de wijzigingsbevoegdheid 
in haar geheel beheerscht, voorkomende woor
den: ,,beslissing wijzigen" moeten worden op
gevat in den ruimen zin van : wijziging brengen 
in den vóór 1 Juli 1925 terzake van het verhaal 
van inkoopbijdragen bestaanden toestand ; 

Overwegende, dat deze ruime opvatting, in 
tegenstelling met het verstaan van bedoelde 
woorden in engen zin, tengevolge waarvan 
organen, die, zooals in casu het Hoogheemeaad
schap van Delfland, vóór 1 Juli 1925 geen beslis
sing krachtens artikel 137 der Pensioenwet 
hebben genomen, niet van de wijzigingsbevoegd
heid van genoemd artikel LXXXVIII hadden 
kunnen gebruik maken, beantwoordt aan de 
strekking der wet ; 

dat zulks blijkt uit het verband, hetwelk 
bestaat tusschen de artikelen LXXXVIII en 
LXII van de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216); 

dat immers de intrekking van de in laatst
genoemd artikel bedoelde bereidverklaring kon 
geschieden vóór 1 Juli 1926; dat deze termijn 
aldus is gesteld, opdat de betrokkenen, alvorens 
omtrent het al of niet intrekken dier verklaring 
een besluit te nemen, gelegenheid zouden hebben 
af te wachten, welke beslissingen de bevoegde 
organen te hunnen opzichte vóór 1 September 
1925 zouden nemen; dat de termijn in ge
noemd artikel LXXXVIII derhalve in vele 
gevallen, en zeer zeker in casu, ten nadeele van 
betrokkenen zonder zin zou zijn, indien nà 
1 September 1925, dus ook na 1 Juli 1926, in 
den terzake van het verhaal bestaanden toestand 
nog verandering zou kunnen intreden ; 

Overwegende, dat blijkens de stukken de 
Vereenigde Vergadering van het Hoogheem
raadschap van Delfland vóór 1 Juli 1925 geen 
beslissing omtrent het al of niet verhalen 
krachtens artikel 137, eerste lid der Pensioen
wet heeft genomen, doch de beslissing daarom
trent heeft verdaagd ; 

dat genoemd orgaan den ten opzichte van 

dat verhaal bestaanden toestand voor l Sep
tember 1925 had kunnen wijzigen; 

dat, nu zulks nà laatstgenoemden datum is 
geschied, Ged. Staten van Zuid-Holland aan 
bedoeld besluit der Vereenigde Vergadering 
van 10 Juni 1926 reeds op dien grond - een 
onderzoek naar de wettigheid van het bepaalde 
onder IV en V van dat besluit kon na het 
vorenstaande achterwege blijven - hun goed
keuring niet hadden mogen verleenen ; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 21 Juni 1926 in strijd is met 
artikel LXXXVIII van de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216); 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 15 

November 1V27, n°. 34); 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Financiën en Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van 22 November 1927, n° . 69, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten ; en van 
5 December 1927, n° . 9203, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Ged. Staten van 

Zuid-Holland te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

's-Gravenhage, den 9den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Jlt inister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 21 Dec. 192ï.) 

9 December 192ï. KONINKLIJK BESLUIT. 
De onderteekening van het in het derde 

lid bedoeld bericht door den "burgemeester" 
in plaats van door den "voorzitter van 
het hoofdstembureau", maakt dit bericht 
niet ongeldig, waar de burgemeester in 
verband met art. 33, zesde lid, der Kieswet 
in de betrokken, niet in kieskringen ver
deelde, gemeente ambtshalve voorzitter 
van het hoofdstembureau was en het door 
den Raad krachtens art . 60, 2• lid der 
Kieswet tot vervanger van den burge• 
meester als voorzitter van het stembureau
aangewezen lid zijne benoeming niet had 
aangenomen en de burgemeester als voor
zitter van het hoofdstembureau heeft ge
fungeerd. 

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

den Raad van Putte, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 17 Au
gustus 1927, G n°. 236, III• Afd. A, waarbij 
Fr. Wouters, H. Wijnings, H. Hendriks en 
P. C. van Linden zijn toegelaten als lid van 
dien Raad; 
· Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 November 1927, n°. 951; 

Op de .voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 6 
December 1927, n°. 9377, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad der gemeente Putte (N.-Br.) 
in zijne vergadering van 8 Augustus 1927 heeft 
besloten Fr. Wouters, H. Wijnings, H. Hen
driks eh P. C. van Linden, allen tot lid van 
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den Raad gekozen verklaard, niet als zoodanig 
toe te laten, uit overweging, dat door de b ven
gemelde heeren niet de vereischte stukken 
krachtens art. 17 der Gemeentewet, ais geloofs
brief aan den Raad zijn overgelegd : de ver
klaring, krachtens art. 12 der Gemeentewet, 
vermeldende hunne 'benoeming als lid van den 
Gemeenteraad, alsmede ene verklaring van 
den Burgemeester der gemeente, vermeldende 
de ontvangst van lliet bericht dat zij hunne 
benoeming tot Ud v:an çlen Gemeenteraad 
hebben aangenomen; dat art. 13, laatste lid, 
der Gemeentewet mede als geloofsbrief formeel 
eischt, eene verk!.ari.mg van den voorzitter van 
het Hoofdstemburnau en niet van den Burge
meester, vermeldende de ontvangst van het 
bericht dat de bernoemde zijne benoeming aan
neemt; dat derhailve de geloofsbrie v _ n der 
genoemde heeren niet voldoen aan den formeelen 
eisch van art. 12, laatste lid, der Gemeentewet ; 

dat, nadat de met-toegelatenen tegen deze 
besli sing bij Ged. Staten van Noord-Brabant 
bezwaren hadden ingediend, dit college bij 
besluit van 17 Augustus 1927, G n°. 236, 
III• Afd_ A, met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit, Fr. Wouters, H. Wijnings, H. 
Hendriks en P. C. van Linden alsnog heeft 
toegelaten als lid van dien Raad; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat volgens artikel 33, zesde lid, der Kieswet 
in gemeenten, die niet in kieskringen verdeeld 
zijn, de Burgemeester voorzitter is van het 
hoofdstembureau ; dat de gemeente Putte niet 
in kieskringen verdeeld is ; dat het derhalve 
voor de ~oepassing van art. 13, derde en vierde 
lid, geen verschil uitmaakt of het daarbedoelde 
bericht wordt onderteekend door den Burge
meester der gemeente Putte, dan wel door den 
voorzitter van het hoofdstembureau dezer 
gemeente ; dat de Raad der gemeente Putte 
mitsdien ten onrechte heeft besloten, de vier 
genoemden niet toe te laten als lid van dien 
Raad; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Putte bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Ged. Staten hun besluit hebben 
gebaseerd op het feit, dat de geloofsbrieven 
der vier niet-toegelaten heeren niet zouden 
beantwoorden aan den eisch van art. 13, 
laatste lid, der Gemeentewet, wijl het bericht 
aan den Raad, vermeldende de ontvangst der 
mededeeling van de vier benoemden, dat z.ij 
hunne benoeming aannemen, niet is geteekend 
door den Voorzitter van het hoofdstembureau, 
doch door den Burgemeester der gemeente 
Putte; dat de gemeenteraad zijn besluit tot 
niet-toelating .echter baseerde op het feit, dat 
het bericht aan de benoemde vier heeren, 
houdende ontvangst van de mededeeling, door 
den Burgemeester was geteekend, en niet door 
den Voorzitter van het hoofdstembureau ; dat 
mitsdien de beslissing van Ged. Staten feitelijk 
onjuist is, immers geheel gaat naast de feiten, 
waarop de gemeenteraad zijne beslissing nam ; 
dat op dezen grond het besluit van Geel. Staten 
ten onrechte den persoon van den Burgemees.ter 
identificeert met den voorzitter van het hoofd
stembureau ; dat Ged. Staten daartoe een 
beroep doen op art. 33, lid 6, van de Kieswet ; 
dat het echter niet noodzakelijk is, dat de 
Burgemeester voorzitter is van het hoofdstem
bureau ; dat toch art. 60, al. 2, van de Kieswet 

bepaalt, dat de Burgemeester zich kan laten 
vervangen door een lid van den gemeenteraad, 
daartoe door den R aad aan te wijzen ; dat bij 
besluit van den Raad der gemeente Putte van 
20 Januari 1927 was aangewezen om den 
Burgemeester als voorzitter van het stembureau 
te vervangen de wethouder A. G. Leijs; dat 
deze wethouder echter zijne benoeming niet 
heeft aangenomen; dat het alzoo louter aan de 
toevallige omstandigheid, dat de wethouder 
A. G. Leijs de benoeming tot voorzitter van 
het hoofdstembureau niet wilde aannemen 
te wijten is, dat de voorzitter van het hoofdstem
bureau dezelfde persoon is geweest als de 
Burgemeester; dat naar 's Raads meening · 
Ged_ Staten t en onrechte niet voldoende waarde 
hechten aan de formeele vereischten, die de 
wetgever aan een geloofsbrief stelt; d:.t de 
wet, sprekende over geloofsbrieven, wel degelijk 
altijd spreekt van voorzitter van het s_tembureau, 
en niet van Burgemeester; dat de Burgemeester 
qua talis niets met de geloofsbrieven heeft te 
maken ; dat de Raad der gemeente Putte der
halve er bij blijft, dat de vier genoemde leden 
een formeel onwettigen geloofsbrief hebben in
gezonden en mitsdien toelat ing als lid ,an den 
Raad onmogelijk is ; 

0. dat de Raad van Putte in de eerste plaats 
bezwaar maakt tegen het besluit van Ged. 
Staten, omdat in dit besluit sprake is van een 
bericht aan den Raad, vermeldende de ont
vangst der medecleeling van de vier benoemden, 
dat zij hunne benoeming aannemen, terwijl het 
bezwaar van den Raad betrekking zou hebben 
op het bericht aan de benoemden, houdende 
ontvangst van bedoe}de mecledeelingen ; 

o_ dienaangaande, dat, al moge het bestreden 
besluit in den aanvang gewagen van het berwht 
aan den Raad, het door Ged. Staten overwogene. 
eveneens geldt ten aanzien van het bericht 
aan den benoemde, zoodat in het bovenstaande 
geen grond kan zijn gelegen tot vernietiging 
van de aangevallen beslissing ; 

0. wat betreft des appellants tweede grief : 
dat het wel is waar juister ware geweest, indien 
het bovenbedoelde bericht als hoedanigheid van 
den onclerteekenaar hadde vermeld : de voor
zitter van het hoofdstembureau, in plaats van 
den Burgemeester, doch dat, daar in verband 
met art. 33, zesde lid, der- Kieswet, in deze, 
niet in kieskringen verdeelde gemeente, de 
Burgemeester ambtshalve voorzitter van het 
hoofdstembureau was, Ged. Staten terecht de 
geldigheid van het bericht hebben aangenomen; 

dat het beroep van den Raad op art. 60, 2• lid, 
der Kieswet in dit geval niet opgaat, nu de 
Raad in zijn beroepschrift zelf stelt, dat het 
door den R aad als vervanger van den Burge
meester als voorzitter van het stembureau aan
gewezen lid zijne benoeming niet heeft aange
nomen en de Burgemeester als voorzitter van 
het hoofdstembureau heeft gefungeerd; 

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

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

Landbouw .is hela t, enz. (A. B.\ 
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10 Der-ember 1927. BEsr,UIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit 'l'an 22 November 
1919 (Staat.sblad n°. 764), houdende vast
stelling van de modellen der rentezegels en 
van aanwijzing der plaatsen, waarop de 
rentezegels ten verkoop voorhanden zullen 
zijn, zooals dat besluit iaatstelijk is ge
wijûgd bij Koninklijk besluit van 16 Juni 
1926 (S taatsblad n°. 196). S. 374. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen i\finister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 December 
1927, n°. 2666, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 230, vierde lid, en 231, 
eerste lid, cler Invaliditeitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 22 November 1919 (Staats

blad n°. 764), laatstelijk gew'~zigd bij tlat van 
16 Juni 1926 (Staatsblad n°. 196) te wijzigen 
en te bepa!en als volgt. : 

Eenig artikel. 
Aan artikel 3 van Ons vorengenoemd ge

wijzigd besluit van 22 November l 919 (Stacits 
blad n°. 764) wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende aL~ volgt : 

"3. Op voordracht van den Verzekeringsraad 
kan door Onzen Minister, met de uitvoering 
van do Invaliditeitswet belast, worden bepaald, 
dat in afwijking van het voorgeschreven~ in 
tweede lid de depothouders binnen het gebied 
van den door dien Minister aangewezen Raad 
van Arbeid van h et bedrag van eiken aankoop, 
als in het eerste lid bedoeld, een korting ge
nieten, bedrag-ende l pCt . van het eerste 
duizendtal guldens, 1/z pCt. van het tweede 
duizendtal guldens en 1f. pCt. van bedragen van 
hoven 2000 gulden. Aan de andere personen, 
aangewezen voor den verkoop van rentezegels 
binnen het gebied van den door dien Minister 
aangewezen Raad van Arbeid, kan door den 
R aad van Arbeid, onder goedkeuring van den 
Verzekeringsraad, het recht op dezelfde korting 
verleend worden.". 

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

's Gravenhage, den lOden December Hl27. 
WILHEL:\IlN A. 

De .llf iniater van A,·beid, Handel en Nijverheid, 
,J. R. SL01'EMAKER DE .BRUÏNE. 

([!itge,g. 28 Dec. 1927.) 

10 December 1927. BESLUIT tot aanvulling van 
de regelen omtrent het toezicht op de 
spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sfuit van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 339). 
s. 375. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 November 1927, La . S, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 10, 16 en 27 der Spoor
wegwet en op de artikelen 4 en 5 der Locaal
spoor- en Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 ~ovember 1927, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 December 192i, La. l\L, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. artikel 2 van de regelen omtrent het toe

zicht op rle spoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 
339), aan t e vullen als volgt : 

aan het slot van het vierde lid vervalt de 
punt en wordt toegevoegd : ,,en, bij ongesteld
heid, afwezigheid of ontstentenis ook van dezen, 
rloor een, door Ons aan te wijzen r ijksingenieur, 
als bedoeld in artikel 5.". 

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

Onze Minister van Waterstaat is bela t 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 lOden December 1927. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(U.:tge,g. 22 Dec. 1927.) 

10 December 1927. BESLU CT, houdende bepa
ling van den datum, waarop de artikelen 
5 tot en m et 13 der Wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblarl n°. 290) in werking treden. 
s. 3ifi. 

B epaald op 16 December 1927. 

12 December 192i. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Voor vergoeding krachtens lid 5 komen 

de werkelijk gemaakte kosten in aanmer
king, wanneer zij blijkens hun aard en 
karah-ter vallen onder een der rubrieken 
e tot en ·met h en o van art. 55 of onder 
die ,an instandhouding. Derhalve · moeten 
worden vergoed de werkelijke gemaakte 
administratiekosten en de kosten van ad
vertenties voor aangifte van leel'lingen, 
al betreft dit een derde ádvertentie, ter
wijl het gemeentebestuur met één adver
tentie volstaat. Onder de kosten van ouder
commissiën, bedoeld in art. 55 lett . w 
moet en worden verstaan de kosten der 
commissiën, wier bestaan art. 20 voor de 
openbare lagere scholen voorschrijft. De 
kosten Yan ouderavonden aan de bijzondere 
scholen ,·allen onder art. 55 sub o. 

WIJ \YILHEL1IINA, ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Middelburg tegen het 
besluit van Gedeputee,·de Staten van Zeeland 
van 15 Juli 1927, n°. 21 /II, l e Afd., waarbij 
met gedeeltelijke gegrondverklaring van het 
beroep van het Bestuur der Vereeniging voor 
Gereformeerd onderwij s te Middelburg tegen 
het besluit van den gemeenteraad ,·an 20 De
cember 1926, n°. 10, de vergoeding overeen
komstig art. 101, Be lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 over het jaar 1924 ten behoeve van de 
bijzondere school ,oor gewoon lager onderwijs 
aan de Gravenstraat I 190 aldaar, is 'l'astgesteld 
op f 529. 1 ; 

Den Raad vau State, Afdoeling Yoor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord. advies van 
15 No,embor 192ï, n°. 949; 

Op de 'l'Oordraoht van Onzen )Iinister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen ad 
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interum van 7 December 1927, n°. 14370, Afd. 
L.0.l'.; 

0. dat de Raad der gemeente Middelburg bij 
besluit van 20 December 1926, no. 10, de ver
goeding, bedoeld in artikel 101, lid 1, der 
Lager-Onderwijswet 1920, met inbegrip van 
de 3-jaarlijksche verrekening, bedoeld in lid 8 
van p.it artikel, ornr het jaar 1924 ten behoeve 
,·an de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Gravenstraat I 190 aldaar 
heeft vastgesteld ; dat nadat het schoolbestuur 
bij Gedeputeerde Staten van Zeeland in beroep 
was gekomen, dü College bij besluit van 15 .Juli 
1927 het bedrag der vergoeding gewijzigd heeft 
vastgesteld, daarbij onder meer overwegende 
dat de Raad besloot voor het voeren der 
administratie een maximum-vergoeding toe te 
kennen van f 0.50 per leerling, onder restrictie, 
dat ter zake geen vergoeding wordt betaald 
als de bezoldigd administrateur . behoort tot 
de leden van het onderwijzend personeel of 
tot de leden van het bestuur der school ; dat 
evenwel het maken van het voorbehoud niet 
steunt op de wet en mitsdien ten onrechte is 
geschied, terwijl voorts, voorzooveel betreft 
het bepalen van een maximum bedr~g per leer
ling, . alleen rekening gehouden mag worden met 
het bepaalde in het Se lid van art. 101 der wet, 
dat vergoeding der werkelijk gemaakte kosten 
voorschrijft ; dat de werkelijke kosten ter zake 
bedragen f 600.- en deze alzoo behooren te 
worden vergoed ; dat de Raad geen bezwaar 
gemaakt heeft tegen vergoeding van kosten 
van de eerste en tweede advertentie betreffende 
de aangifte van leerlingen, waaruit moet worden 
afgeleid dat hij tegen den aard er uitgaaf 
geen bedenking maakte ; dat, nu a vertentie
kosten voor het beoogde doel geacht worden 
voor vergoeding in aanmerking te komen, met 
een beroep op het bepaalde in het Se lid van 
artikel 101 der wet, de Raad niet bevoegd geacht 
moet worden degroottevanhet bedrageenerwer
kelijk gedane uitgave, binnen de grenzen gesteld 
in het 2e lid van voorme!d artikel, te beperken ; 
dat mitsdien de kosten van een derde adver
tentie ad f 6.80 behooren te worden vergoed ; 
dat aangenomen moet worden, dat de ouder
avonden bevorderlijk zijn voor den goeden gang 
van het onderwijs en de kosten daarvan, be
perkt tot de noodzakelijke uitgaven, in dit 
geval tot-een bedrag van f 94.90 in rekening mo
gen komen ; dat de gemeenteraad in beroep 
aanvoert: 1°. dat hij zich niet kan vereenigen 
met de beslissing van Gedeputeerde Staten, dat 
de werkelijk gemaakte kosten van administratie 
moeten worden vergoed, indien deze althans 
uitgaan boven het bedrag van f 0.50 per leer
ling, daar anders de schoolbesturen dezen post 
als sluitpost kunnen gebruiken ; 2°. ten aanzien 
van de kosten van een derde advertentie voor 
leerlingen, dat deze· kosten overeenkomstig den 
geest der wet moeten worden vergeleken met 
de overeenkomstige kosten voor het openbaar 
onderwijs, zoodat de gemeenteraad docr de 
kosten van twee advertenties te vergoeden, ter
wijl voor de openbare scholen slechts één ad
vertentie wordt geplaatst, zich zekPr niet op 
een eng standpunt heeft geplaatst; 3°. ten aan
zien van de kosten van ouderavonden, dat, als 
een choolbestuur ouderavonden instelt, zij toch 
strekken voor hetzelfde doel als dat, waarvoor 
zij bij de openbare scholen zijn ingesteld, en dus 

vallen onder art. 55 ouder ,n, welke kosten niet 
kunnen worden vergoed, en de splitsing van 
Gedeputeerde Staten t usschen noodzakelii ke 
en met-noodzakelijke uitgaven onjuist en be
trekkelijk willekeurig is, zoodat zij naar ·s Raads 
meening geheel ten onrechte de kosten voor 
programma's en orgelhuur als noodzakelijk 
hemt aangemerkt ; 

0 . dat art. 101, Se lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat om de drie jaren de ver
goeding, berekend overeenkomstig het vorige 
lid, wordt vei-minderd tot het bedrag, hetwelk 
noodig is t.ot goedmaking van de over dat 
tijdvak ten behoeve van de bijzondei-e school 
werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in het 5e 
lid, na aftrek van de volgens de gemeente-ver
ordening verschul,ügde schoolgelden; dat blij
kens de stukken de over de jaren 1922, 1923 en 
1924 ten behoeve van de bovengenoemde 
bijzondere school ter zake van administratie 
werkelijk gemaakte kosten in totaal f 600 heb
ben bedragen; dat de7.e kosten mitsdien be
hooren te worden vergoed ; 

0. dat de kosten, bedoeld in lid 5 van voor
noemd artikel, zijn die volgens artikel 55 onder 
e tot en met hen o, alsmede die van instandhou
ding ; dat de werkelijk gemaakte kosten van 
eene bijzondere lagere school derhalve voor ver
croeding in aanmerking komen. wanneer zij 
blijkens hunnen aard en hun karakter vallen 
onder een der rubrieken e tot en met hen o van 
artikel 55 of onrler die van instandhouding ; 
dat de kosten van een advertentie voor de 
aangifte van leerlingen, al betreft dit een 
derde advertentie, kunnen geacht worden te 
zijn gedaan ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs en dus in aanmer
king komen voor vergoeding, daar zij vallen 
onder rubriek o van artikel 55 der wet; 

0. dat op grond van het onderlinge verband 
der wetsbepalingen moet worden aangenomen, 
dat onder de kosten van oudercommissiën, 
bedoeld in artikel 55 letter m zijn te verstaan 
de kosten van de commissiën, wier. bestaan 
artikel 20 der wet voor de openbare lagere 
scholen voorschrijft, en dus niet de kosten van 
ouderavonden aan bijzondere lagere ~cholcn ; 
dat deze kosten vallen onder de rubriek o van 
artikel 55, daar zij ten doel hebben eene goede 
verstandhouding en samenwerking tus chen 
school en huisgezin en daarmede den goeden 
gang van het onderwijs te verzekeren ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1020 : 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A.B.) 

12 Decernher 1927. KoNINXLIJK BESLUIT. 
Het door h et gemeentebestuur inge

nomen standpunt, dat elke afzonderlijke 
uitgaaf voor eene bijzondere school moet 
worden vergeleken met de daarmede over
eenkomstige uitgaaf voor het openbaar 
onderwijs, is onjuist ; aan de schoolbe
sturen is vrijheid gelaten om de vergoeding 
naar eigen inzicht ten behoeve van de 
school te besteden, zonder gebonden te 
zijn aan de wijze, waarop het gemeente
bestuur de dienovereenkomstige gelden ten 
behoeve van de openba~e lagere scholen 
besteedt. 
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WIJ WILH.ELMINA, ENZ.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Middelburg, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 15 Juli UJ27, no. 21 /IV, l e afd., waarbij 
met gedeeltelijke gegrondverklarin~ van het 
beroep van het bestuur der bijzonaere school 
voor gewoon lager onderwijs, Zuidsingel E 53a, 
te Middelburg tegen het besluit van den ge
meenteraad van 20 Decemb_er 1926, n°. 10, de 
vergoeding overeenkomstig artikel 101, 8e lid, 
der Lager-Onderwijswet over het jaar 1924 voor 
deze school is va tgesteld op f 426.45 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 ovember 1927, n°. 946; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Ku nsten en Wetenschappen van 
7 Dec. 1927, n°. 14372, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Middelburg, bij 
be~luitvan20 December 1926, n°. 10, het bedmg 
der vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920 met inbegrip 
van de 3-jaar!ijksche verrekening, bedoeld in 
lid 8 van dit artikel, over het jaar 1924 heeft 
vastgesteld ten behoeve van het bestuur der 
b ij zondere school voor gewoon lager onderwijs, 
Zuidsingel E 53a, Middelburg ; dat nadat het 
schoolbestuur bij Gedeputeerde Staten van Zee
land in beroep was gekomen, dit college bij 
besluit van 15 .Juli 1927 het bedrag der vergoe
ding gew~jzigd heeft vastgesteld, daarbij onder 
meer overwegende, dat de Raad geen bezwaar 
gemaakt heeft tegen vergoeding van kosten van 
de eerste en tweede advertentie betreffende de 
aanaifte van leerlingen, waaruit moet worden 
afgeleid, àat hij tegen den aard der uitgaaf geen 
bedenkJng maakte; dat nu advertentiekosten 
in het algemeen geacht worden voor vergoeding 
in aanmerking te komen, met een beroep op het 
bepaalde in het 8e lid van artikel 101 der wet 
de Raad niet bevoegd geacht moet worden 
de grootte van het bedrag eener werkelijk gedane 
uitgaaf, binnen de grenzen, gesteld in het tweede 
lid van voornoemd artikel. te beperken ; dat 
mitsdien de kosten van een derde advertentie 
ad f 4.50 behooren te worden vergoed ; dat 
een adresboek geacht moet worden noodig, 
althans wenscbelijk te zijn ten dienste van de 
schooladministratie en de kosten van aan
schaffing daarvan gerekend moeten worden 
te behooren tot <lie, bedoeld onder letter o 
•;an artikel 55 der wet; dat de gemeenteraad 
in beroep aanvoert, ten aanzien van de kosten 
der derde ad verten tie voor leerlingen : dat 
deze kosten overeenkomstig den geest der wet 
moeten worden vergeleken met de overeen
komstige· kosten voor het openbaar onderwijs, 
zoodat de gemeenteraad door de kosten van 
twee advertenties te vergoeden, terwijl voor 
de openbare scholen slechts één advertentie 
wordt geplaatst, zich zeker niet op een eng 
standpunt heeft gep]a9.tst, en ten aanzien van 
een adresboek, dat de kosten hiervan toch be
zwaarlijk onder de kosten ter bevordering van 
den goeden gang van het onderwijs kunnen 
worden gerangschikt ; 

0. dat artikel 101, lid 8, van de Lager
Onderwijswet 1920 de vergoeding, berekend 
overeenkom tig het vorige lid, om de drie 
jaren vermindert tot het bedrag, hetwelk noodig 
is tot goedmaking van de over dat tijdvak ten 

behoeve van de bijzondere school werkelijk 
gemaakte kosten, bedoeld in lid 5, na aftrek 
van de volgens de gemeentelijke verordening 
verschuldigde schoolgelden ; dat de kosten 
bedoeld in lid 5 van voornoemd artikel, zijn 
die volgens artikel 55 onder e tot en met h en o, 
alsmede die van instandhouding ; dat de wer
kelijk gemaakte kosten van eene bijzondere 
lagere school derhalve voor vergoeding in aan
merking komen, wanneer zij blijkens hunnen 
aard 'en hun karakter vallen onder een der 
rubrieken e tot en met hen o van artikel 55 of 
onder die van instandhouding ; dat de kosten 
van een advertentie voor de aangifte van leer
lingen, ook al betreft dit een derde advertE-ntie 
en die voor de aanschaffing van een adresboek, 
kunnen geacht worden te zijn gedaan ter ver
zekering van den goeden gang van het onder
wijs en dus in aanmerking komen voor vergoe
ding, daar zij vallen onder rubriek o van artikel 
55 der wet ; dat met name moet worden ge
wraakt het standpunt van het gemeente-be
stuur, dat elke afzonderlijke uitgaaf voor eene 
bijzondere lagere school moet worden vergeleken 
met de daarmede overeenkomstige uitgaaf voor 
het openbaar onderwijs, daar de wet aan de 
bijzondere scholen blijkens artikel 101, lid 2, 
eene vergoeding geeft per leerling overeenkom
stig aan het gemiddeld bedrag per leerling van 
de totaalkosten der openbare lagere scholen, 
terwijl aan de schoolbesturen vrijheid is ge
laten, om deze vergoeding naar ei~en inzicht 
ten behoeve van de school te besteaen, zonder 
gebonden te zijn aan de wijze, waarop het ge
meentebestuur de dienovereenkomstige gelden 
ten behoeve van de openbare lagere scholen 
besteedt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetensebappen is belast, enz. (A. B.) 

14 December 1927. BESLUIT, houdende vast
stelling van tarieven voor verrichtingen 
ten kantore van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen. S. 377. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister· van 

Financiën van den 24 November 1927, n°. 75 
Indirecte Belastingen ; 

Gelet op artikel 10, sub l b en 2 van de Wet 
van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 December 1927, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 9 December 1927, 
n°. 107 Indirecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Wegens na te melden verricht.ingen 

aan de kantoren van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen zijn de navolgende 
rechten verschuldigd : 

1. ·wegens het verleenen van inzage van of 
het verstrekken van inlichtingen uit den alge
meenen naamwijzer een gulden vij ftig cent voor 
iedere kaart. 

Dit recht is niet verschuldigd, indien de 
raadpleging alleen noodig is tot het nemen van 
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inzage van de registers van in- of overschrijving 
of van de kadastrale leggers. 

Indien blijkt, da t de opgegeven naam op 
den algemeenen naamw.ijzer niet bekend is, is 
voor iederen naam vijftig cent verschuldigd. 

De in dit nummer genoemde rechten zijn 
niet verschuldigd, indien recht verschuldigd 
is overeenkomstig a rtikel 2, ~ V letter a der 
wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166). 

Een kaart wordt met haar vervolgkaarten 
voor één gerekend. 

2 . W egens he t verleene n va n inzage van of 
het verstrekken van inlichtingen ui t het los
bladig register der zakelijke rechten : 

A. Indien het betreft een post als bedoeld 
is in a rtikel 5, sub a, van het K oninklijk be
sluit van 30 .Juli 1878 (Staatsblad n°. 104), zoo
als het is gewijzigd bij Ons besluit van 19 Oc
tober 1926 (S taatsblad n°. 362), een gulden vij ftig 
cent voor ieder perceel. 

Dit recht is niet verschuldigd, indien de raad
pleging alleen noodig is tot het nemen van in
zage van de registers van in- of overschrijving. 

Perceelen met dezelfde kadastrale t enaam
stelling worden voor één gerekend. 

B . Indien het betreft een post als bedoeld 
is in artikel 5, sub b, van voormeld Koninklijk 
besluit, de helft van het bedrag, dat verschul
digd is geweest bij het instellen van het ge
boekte onderzoek, of verschuldigd zou zijn f!e
weest, indien geen vrij stelling bestond. 

Daartoe wordt in de kolom " Opmerkingen" 
van het losbladig register naast de boeking 
van een onderzoek het bedrag van het geheven 
recht, met vermelding van deel en nummer van 
het register van salarissen of het bedrag, dat 
zonder het bestaan van een vrij stelling geheven 
zou zijn, aangeteekend. 

I ndien blijkt dat het opgegeven verceel op 
het losbladi~ register niet geboekt 1s, is voor 
ieder perceel, perceelen met dezelfde kadastrale 
t enaamstelling voor één gerekend, vij /tig cent 
verschuldigd, t enzij recht verschuldigd is over
eenkomstig artikel 2, § V lett er a der wet van 
3 April 1922 (S taatsblad n°. 166). 

2. De in dit besluit bepaalde rechten worden 
niet geheven in de gevallen omschreven in 
artikel 1 en 2 van Ons besluit van 4 Mei 1922 
(S taatsblad n°. 238). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat in het Staats
blad zal worden geplaa tst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer . 

's-Gravenbage, den l 4den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Tl i tgeg. 28 Dec. 1927.) 

14 December 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
H et beroep tegen een besluit van Ged. 

Staten, genomen krachtens art. 35, kan 
niet worden ingesteld door hem, die wel 
tot lid van den Raad is t oegelaten, noch 
door leden va n den ouden Raad. 

Een door den R aad ingesteld beroep 
is niet -ontvankelijk, waar het de~betref
fende besluit is genomen in een vergade
ring, bedoeld in art. 49 2• lid, gehouden 
zonder dat er t usschen de rondzending 
der oproepingsbriefj es en het uur der ver 
gadering t enmin te vier en twint ig uur 
waren verloopen . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld onder

scheidenlijk door den Raad der gemeente 
Veenendaal en vier leden van dien Raad tegen 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Augustus 1927, 3• Afd. n°. 
2842/1 30, strekkende tot toelating van de 
nieuw gekozen leden van dien Raad ; 

den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van l 
November 1927, n°. 956; 

Op d e voordracht v a n Onzen Minist er van 
Binneulandsche Zaken en Landbouw van 10 
December 1927, n°. 9487, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad van Veenendaal in zijne ver
gadering van 9 Augustus 1927 heeft besloten 
D. van Asselt, H. Bos J zn. , G. J. van de Boven
kamp, R. van Elst , J. de Geit , C. de Gooijer, 
A. H ekster, Mr. J . J. P. C. van Kuyk, J. van 
Leeuwen Hzn., G. van der Poel, C. R ebergen, 
H. Rebergen en A. van de Weerd, allen tot 
lid van den gemeenteraad gekozen, niet als 
zoodanig toe t e laten ; 

da t nadat J. de Geit, G. van der P oel, H. Bos 
Jzn., C. R ebergen, C. de Gooijer, G. J. van de 
Bovenkamp, A. H ekster, A. van de Weerd , 
D. van Asselt en R. van Elst tegen deze beslis
sing bij Gedeputeerde Staten van Utrecht be
zwaren hadden ingediend, en bij dit college v\'. 
van Son en drie anderen, allen raadsleden van 
Veenendaal een verzoek was ingekomen omde 
op 18 Mei 1927 gehouden stemming voor rle 
verkiezing van leden van den Raad der gemeente 
Veenendaal t e vernietigen, Gedeputeerde Staten 
bij besluit van 29 Augustus 1927, 3e Afrl. n°. 
84 22/1830, beschikkende op de bezwaarschriften 
van de niet-toegelatenen, en ambtshalve uit
spraak doende, a e bezwaarschriften gegrond 
hebben verklaard, het besluit van 9 Augustus 
1927 van den Raad der gemeente Veenendaal 
tot niet -toelating van de na te noemen personen 
als raadslid hebben vernietigd en hebben beslist . 
dat alsnog als lid van dien Raad worden t oege
laten D. van Asselt, H . Bos, Jz., G. J . van 
de Bovenkamp, R. van Elst, J. de Geit, C. de 
Gooijer, A. H ekster, Mr. J. J . P . J. van Kuyk. 
J. van Leeuwen Hzn., G. van der P oel, C. R e- · 
bergen, H . R ebergen en A. van de Weerd; 

dat van deze uitspraak 1 °. W. van Son, D. 
van Asselt, A. van de Weerd en G. Davelaar. 
leden van den Raad van Veenendaal en 2°. de 
Raad dezer gemeente bij Ons in beroep zijn 
gekomen ; 

0 . t en aanzien van het door de appellanten 
sub 1 ° ingesteld beroep, dat krachtens artikel 
36 der Gemeentewet van eene uitspraak als hier 
door Gedeputeerde Staten gegeven. slecht 
door den Raad of den niet-toegelatene, die in dP 
uitspraak van Gedeputeerde Staten niet berust, 
bij Ons in beroep kan worden gekomen ; 

da t D. van Asselt en A. van de Weerd door 
Gedepu teerde taten wèl tot leden van den 
Raad zij n toegela ten, zoodat hun een recht ,·an 
beroep op Ons uit hoofde van de voormelde 
wetsbepaling niet toekomt, t erwijl dit evenmin 
het geval is ten aanzien van de appellanten 
W. van on en G. Davelaar, die niet tot leden 
van den nieuwen raad zijn verkozen en over 
wier al dan niet-toelating a.ls zoodanig dan 
ook geene beslissing is genomen ; 

dat de vier genoemden aan hunne hoedanig
heid van lid van den ouden Raad noch krach
tens ar t . 36 der Gemeentewet, 'noch krachtens 
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eene andere wetsbepaling een recht op beroep ' 
op Ons in deze kunnen ontleenen ; 

0. met betrekking tot het door den Raad 
ingestelde beroep dat blijkens de stukken het 
besluit van dit college, om bij Ons voorziening 
te vragen, is genomen in eene vergadering, 
bedoeld in artikel 49, 2e lid, der Gemeentewet, 
gehouden zonder dat er tusschen de rondzen
ding der oproepingsbriefjes en het uur der 
vergadering ten minste vier en twintig uur 
waren verloopen ; 

dat mitsdien in deze vergadering geen rechts
geldig besluit kon worden genomen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten sub 1°. en 2°. in hun onder
scheidenlijke beroepen niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

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

15 December 1927. WE·r tot afsluiting van den 
crisisdienst over de dienstjaren 1914 tot 
en met 1924 en tot regeling van de af
boeking van de nadeelige sloten van de 
algemeene rekeningen van de Staatsont
vangsten en uitgaven van de dienstja ren 
1010 tot en met 1924. S. 3ï 8. 

WIJ WILHELl\IlNA, ENZ •• . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is te geraken tot ahluiting 
van den crisisdienst over de dienstjaren 1914 
tot en met 1924 en tot regeling van de afboeking 
van de nade3lige sloten van de algeme,me reke
ningen van de Staatsontvangsten en uitgaven 
van de dienstjaren 1910 tot en met 1924; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot de crisisuitgaven, begrepen in de 

algemeene rekeningen van Staatsontvangsten en 
uitgaven over de dienstjaren 1914 tot en met 
HJ24, wordt alsnog gerekend een bedrag ad 
f ï2,352,763.92. 

In verband met het bepaalde in het eerste 
lid wordt het nadeelig saldo van den crisis:lienst 
over de dienstjaren 1914 tot en met 1924 vast
gesteld op een bedrag van f 1,353,322.200. 

2. Tot dekking van het in ar tikel 1 genoemde 
nadeelig saldo worden aangewend : 

a" het deel van de opbrengst der bij de wet 
van 23 December 1914 (Staatsblad n°. 612) 
vastgestelde leening, hetwelk bij de conversie, 
ingevolge de Leeningwet 1917, reeds was 
afgelo~t . . . . . . . . . . f 27,500,000 

b. de opbrengst der bij de wet 
van 17 Maart 1916 (Staat8blad 
n°. 135) vastgestelde leening . 125,000,000 

c. de opbrengst der bij de wet 
van 16 December 1916 (Staats-
blad n°. 533) vastgestelde leening 121,250,000 

d. de opbrengst der bij de wet 
van 15 December 1917 (Staats-
blad n°. 710) vastgestelde 1eening 500,000,000 

e. de opbrengst der bij de wet 
van 19 December 1918 (Staats-
blad n°. 803) vastgestelde leening 346,500,000 

/. het deel van de opbrengst 
der bij de wet van 30 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 46) vast-ge
stelde leening, waarvan rente en 
aflossing ten laste van de be
grooting van p.et Leeningfonds 

1914 worden gebracht ingevolge 
artikel 14 van laatstgenoemde 
wet, zooals dit artikel is gewijzigd, 
laatstelijk bij de wet van 28 Juli 
1924 (Staatsblad no. 364) . . . f 233,072,200 

f 1,353,322,200 
3. Tot gedeeltelijke dekking van de ge

zamenlijke nadeelige sloten der rekeningen 
over de dienstjaren l!ll0 ' tot en met 1924, ten 
bedrage van f 2,339,788,960.665 , welke na de 
afsluiting van den crisisdienst, ge~~geld in 
artikel 2 dezer wet, een totaal aamvi1zen va.n 
f 986,466,760,665, worden aangewend: 

a. het restant van de op
brengst der bij de wet van 31 
December 1910 (Staal8blad n°. 
412) vastgestelde leening . f 4,770,740.14 

b. het deel van de opbrengst 
der bij de wet van 30 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 46) vastge
stelde leening, waarvan rente en 
aflossing ten laste va,n hoofd
stuk VIIA der Staatsbegroo
ting worden gebracht ingevolge 
artikel 14 van laatstgenoemde 
wet, zooals dit artikel is ge
wijzigd, laatstelijk bij de wet 
van 28 Juli 1924 (Staatsblad 
no. 364) . . . . . . . . . . 200,000,000.

c. de opbrengst der leening 
1922A (wet van den l 7den Fe-
bruari 1922 (Staatsblad n°. 64) 141,000,000.

d. de opbrengst der leening 
1922B (wet van den 17den Fe-
bruari 1922 (Staatsblad n°. 64) 144,000,000.

e. de opbrengst der leening 
1923A (wet van den 22sten De-
cember 1922 (Staal8blad n°. 705) 96,000,000.

/. de opbrengst der leening 
1923B (wet van den 22sten De-
cember 1922 (Staatsblad 11°. 705) 81,550.000.

g. de opbrengst der leening 
1923C (wet van den 22sten De-
cember 1922 (Stantsblad n°. 705) 96,708,693.44 

f 764,029,433.58 
4. De afboeking van het overblijvende na

deelig saldo der rekenjngen over de dienstjaren 
1910 tot en met 1924, t en bedrage van 
f 222,437,327.085, zal nader bij de wet worden 
geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1927. 
WILHELi\UNA. 

De j)Ji11ister van Financiën, DE GEER. 
( Uitgeg . 22 Dec. 1927.) 

15 December 1927. WET, houdende goedkeu
rina van den onderhandschen verkoop aan 
de 

O 
vereeniaing ,,:Missiezusters" ook ge

noemd Co~greaatie van den H . Geest" 
te Steiji' (gemee

0
nte Tegelen) van de per

ceelen kadastraal bekend gemeente H eer
len, sectie A, nummers 3069, 3070 en 3071 
te zamen groot 32.20 aren. S. 379. 
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15 December 1927. WET tot wijziging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 380. 

15 December 1927. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop van 
Staatsspoorweggrond te Helder aan de 
gemeente Helder. S. 381. 

15 DecembP.r 1927. WET tot wijziging van de 
artikelen 53 en 88a der Tabakswet 1921 
(Staatsblad n°. 712). S. 382. 

WIJ W1LHELMI A, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 53 en 88a 
der Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712) te 
,vijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Tabakswet 1921 {Staatsblad 

n°. 712) worden de volgende veranderingen 
gebracht: 

a. in het eerste lid vi,,n artikel 53 wordt voor 
"zeven leden" gelezen : ten minste zeven en ten 
i;.;:;ogste negen leden ; 

b. in artikel 88a, zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij het eenig i,,rtikel der wet van 27 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 417) wordt voor 
,,1921:l" gelezen: 1929. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag, volgende op dien waarop zij is afge
kondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 21 Dec. 1927. ) 

15 December 1927. WET, houdende goedkeu
ring van het Verdrag met bijbehoorend 
Statuut en Protocol van onderteekening 
nopens het internationale zeehavenregime 
van 9 December 1923. S. 383. 

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

dat het vanwege Ons te Genève op den 9 De
cember 1923 voor het Rijk in Europa onder
teekende Verdrag met bijbehoorend Statuut 
en Protocol van onderteekening nopens het 
internationale zeehavenregime, alsmede de 
toetreding tot dit Verdrag voor Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, alvorens t e kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeven en dat het voorts wenschelijk is Ons 
de bevoegdheid voor te behouden om de ver
dragen te bekrachtigen. waartoe artikel 21 
van het bij het Verdrag behoorend Statuut 
aanleiding mocht geven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegd vanwege Ons te Genève op den 9 De
cember 1923 voor het Rijk in Europa onder
teekende Verdrag met bijbehoorend Statuut 
en Protocol van onderteekening nopens het 
internationale zeehavenregime, alsmede de toe
treding tot dit Verdrag voor Nederlandsch
Indië., Suriname en Curaçao worden goedge
keurd. 

2. Bij bovenbedoelde bekrachtiging en toe
treding zal het volgende voorbehoud worden 
gemaakt: ,,De Nederlandsche Regeering be
houdt zich het recht voor bedoeld in artikel 12 
lid 1 van het bij het Verdrag behoorend Sta
tuut, met clien verstande dat geen onderscheid 
van behandeling zal worden gemaakt ten na
deele van de vlag van iederen Verdl'agstaat, 
die voor zoover betreft het vervoer van emi
granten geen onderscheid maakt ten nadeele 
van de Nederlanclsche vlag." 

3. Wij behouden On. de bevoegdheid voor 
om de verdragen te bekrachtigen, waartoe ar
tikel 21 van het bij het Verdrag behoorend 
Statuut aanleiding mocht geven. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1927. 
WILHELM! "A. 

De Jlif inister van Bititenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De Minister van 11ifarine a.i., LAMBO0Y. 
De Minister van Pinanciën, DE GE1;R. 

De Minister v,zn Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister •;an Kuloniiin, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 12 J an. 1928.) 

BIJLAGE l. 

CONVENTION ET , TATUT sur Ze Régime 
lnternali?nal des Porf.s j)faritimes. 

L' Allemagne, la Belgique, Ie Brésil, l'Em pire 
Britannique (avec la Nouvelle-Zélande etl'Tnde), 
Ja Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Espagne, 
l'Esthonie, la Grèce, la Hongrie, J'Italie, le 
Japon, la Lithuanie, la Norvège, Jes Pays-Bas, 
Je Salvador, Je Royaume des Serbes, Croates 
et lovènes, Je Siam, la Suède, la Suisse, la 
Tchécoslovaquie et !'Uruguay, 

Désireux d'assurer dans la plus large mesure 
possible la liberté des communications prévue 
à J'article 23 e) du Pacte en garantissant dans 
les ports maritimes placés sous leu l' souve
raineté ou autorité et pour les besoins du com
merce international l'égalité de traitement entre 
Jes navires de tous Jes Etats contractants, leur" 
marchandises et leurs passagers ; 

Considérant que la meilleure manière d'abou
tir à un résultat en cette matière est par le 
moyen d 'une convention générale à laquelle 
le plus arand nombre possible d'Etats pourront 
adhérer ultérieurement ; 

Considérant que la Conférence . réunie à 
Gênes, Je 10 Avril 1922, a demandé, en une 
résolution transmise aux organismes compétents 
de la Société des Nations, avec l'approbation 
du Conseil et de J'Assemblée de la Société, que 
soient concluses et mises en vigueur le plus töt 
possible les con ventions internationales rela
tives au régime des communications prévues 
dans les traités de paix et que l'article 379 du 
Traité de Versailles et les articles correspon
dants des autres traités ont peévu l'élaboration 
d'une Convention générnle sur la régime inter
national des ports : 
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Ayant accepté l'invitation de la Société des 
Nations de participer à une conférence, réunie 
à Genève Ie 15 noYembre 1923; 

Le Président de la République estho-
1 nieru1e: 

Soucieux de mettre en vigueur les dispositions 
du Statut applicable au régime international 
des ports maritimes qui y a été adopté, et de 
conclure une conYention générale à eet effet, 1 

les H autes parties contractantes ont nommé 
pour Ieurs plénipotentiaires : 

Le Président du Reich allemand : 
Monsieur Gottfried Aschman n, Consul général 

à Genève; 
Sa Majesté Ie Roi dos Belges : 

M. Xavier Neujean, Ministre des Chemins 
de fer, Marine, Postes, Télégraphes et Télé
phones de Belgique, Délégué à la deuxième 
Coniérence généra!e des Communications et du 
Transit; 

Le Présideut de la République des Etats
Unis du Brésil : 

j\L Ie Commandant-Major E. Leitao de Car
valho, Officier d'Etat-Major, Professeur à 
l'Ecole d'Etat-Major de Rio de Janeiro, Délégué 
à la deuxième Conférence généra le des Com
munications et du Transit, et 

M. Eliseu da Fonseca Montarroyos, Membre 
de la Commis ion ·consultative et technique des 
Commllllica1;ions et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence généralc des Communi
cations et du T ransit ; 

Sa Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et 
des Dominions britanniques au delà 
des mers, Empereur des Indes : 

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Con
seiller économ ique principal du Gouvernement 
britannique, Délégué à la deuxi ème Conférence 
générale des Communications et du Transit; 

Pour Ie Dominion de la Nouvelle-Zélande: 
L'Honorable ir James Allen, K.C.B., H aut 

Commi saire pour la Nouvelle-7:élande dans Ie 
Royaume-Uni : 

Pour !'Inde : 
Le très honorable Lord Hardinge of Pens

hurst, K.G., G.C.B., G.C .. I., G.C.M.G., G.C. 
T. E ., G.C.V.O., I.S.0., Conseil lcr privé, ancien 
Vice-Roi, ancien Ambassadeur; 

Sa Majesté Ie Roi . des l3ulgares : 
M. D. Mikoff, Chargé d 'Affaires à Berne: 

Le Présidcnt de la République du Chili: 
M. E'rancisco Rivas Vicuna, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentia ire près Ie 
Conseil fédéral suisse, près Ie Président de la 
République tchécoslovaque, près Je Pré idcnt 
de la Ré,Publique autrichienne, et près Son 
Altesse Serénissime Ie Gouverneur de Hongrie, 
Délégué à la deuxième Conférence générale des 
Communications et du Transit; 

Sa Majestl Ie Roi de Danemark : 
M. P. A. Holck-Colding, Chef de département 

au l'l'linistère des Travaux publics, j\fombre de 
la Commission consultative et technique des 
Communications et du 'l'ransit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Communi
cations et du Transit; 

Sa llfajesté Ie Roi d'Espagne : 
:)'[. Guillermo Brockmann y Abarzuza, In

specteur général des Chaussées, Canaux et 
Ports, Membre de la Commission consult.ative 
et technique des Communications et du Tran-
it, Délégué à la deuxième Conférence générale 

des Communications et du Transit: 

M. Charles Robert Pusta, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire près le 
Président de la République française, Membre 
de la Commission consultative et technique des 
Communications et du Transit. Délégué à fa 
deuxième Conférence 1-'énérale des Communi-
cations et du Transit ; 

Sa Majesté le Roi des Hellènes : 
M. A. Politis, Délégué tecb,nique du Gouver

nement hellénique à Pari , Délégué à l_a 
deuxième Conférence générale des Commum
catiorn et du Transit, et 

M. Demètre G. Phocas, Capitaine de frégat 
de la marine hellénique, Délé~ué à la deuxième 
Conférence générale des Communications et du 
Transit; 

on Altesse Sérénissime le Gouyerneur 
de Hongrie ; . . . , . 

M. E mile de Walter, Conse1ller mm1stenel 
au Ministère royal de Hongrie des Affaires 
étrangères, Délégué à _la ~euxièmf' Confére~ce 
générale des Commurucat1ons et du Transit; 

Sa Majesté le Roi d'Italie : 
M. Paolo Bignami, ancien Sous-Secrétaire 

d'Etat, ancien Député, Délégué ~ la _deuxième 
Conférence générale des Co=umcat10ns et du 
Tran it: 

a Majesté . l'Empereur de J apon: 
M. . Okuyama, Conseiller d 'ambassade, 

Directeur adjoint du Bureau du J :i,po!1 à la 
Société des Nations à Pans, Délegue à la 
deuxième Conférence générale des Communi
cations et du Transit; 

Le Président de la République lithu
anienne: 

M. C. Dobkevicius, Conseiller à la Légation 
de L ithuanie à Paris, Délégué à la deuxième 
Conférence générale des Commu:nications et du 
Transit; 

a Majesté 13 Roi de Norvège : 
M. Gabriel Smith. Délégué à la deuxième 

Conférence générale des Communicat.ions et du 
Transit; 

Sa l\fajesté la Reine des Pays-Bas : 
Le Jonkheer W. J. M. van Eysmga, Profes

seur à l' niversité de Leyde, Membre de la 
Commission consultative et technique des Com
munications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Cönférence générale des Comrnuni
cations et. du Transit: 

Le Président de la R épublique de Sal
,ador: 

M. ,T. G. Guerrero, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotenti~ire près Ie Président, de 
la R épublique frança1se et près Sa Maieste Ie 
Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Confére~ce 
générale des Communication et du Transit ; 

Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes : 

M. B . Voukovitch, Directeur des Chemins 
de fer de l'Etat, Délégué à la deuxième Con
férence générale des Communications et du 
Transit; 

a ~Iajesté Ie Roi de Siam : 
M. Phya Sanpakitch Preecha, Envoyé extra

ol'dinaire et Ministre plénipotentiaire prè~ Sa 
Majesté Ie Roi d'Espagne et près Sa Maiesté 
Ie Roi d ' Italie. Délegué à la deuxième Con
férence uénérale des Communicat-ions et · du 
Transit :

0 
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Sa Majesté Ie Roi de Suède : 
M. Ie Baron Alströmer, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire près Ie Con
seil fédéral suisse ; 

Le Conseil Fédéra l Suisse : 
l\f. Ie Dr. R obert Herold, Directeur de la 

Division des Chemins de fer du Département 
fédéral des Postes et des Chemins de fer, Membre 
de la Commission consultative et technique des 
Communications et du Tra nsit, Délégué à la 
d e ux i èm e Confé rence générale des Communi
cations et du Transit ; 

Le Président de la R épuhlique tchéco
slovaque : 

1\1. J . Dvorácek, Mini tre plénipotentiaire 
et Chef du Département E conomique a u Mi
nist ère des Affaires étrangères ; 

Le Président de la R épublique de 
l'Uruguay ; 

11'.L Benjamin Fernandez y Medina , E nvoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Sa Majesté Ie R oi cl'Espagne, Président de la 
Commission consultative et t echniq ue des 
Communications et du Transit ; 
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins 
pouvoirs trouvés en bonne et clue forme, sont 
convenus de ce qui suit : 

Article premier. Les Etats cont ractants rl.é
clarent accepter Ie Statut ciannexé relatif au 
régime international des ports maritimes aclopté 
par la deuxième Conférence générale des com
munications et du transit, qui s'est réunie à 
Genève, Ie 15 novembre 1923. 

Ce Statut sera consicléré comme faisant partie 
intégrante de la présente Convention. 

En conséq uence, elles déclarent accepter les 
obligations et engagements cluclit Statut, con
formément aux termes et suivant les condition• 
qui y figurent. 

A rt. 2. La p résente Convention ne porte en 
r ien atteinte aux clroits et obligations qui 
r ésultent des clisposit ions du Trait.é de Paix 
signé à Versailles Ie 28 juin 1919, ou des dis
positions des a utres traités analogues, en ce 
q ui concerne les P uissances signata ires ou 
bénéficiaires de ces traités . 

Art. 3. La présente Convent ion, dont les 
t extes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce · jour, et sera , jusqu'au 
31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout 
Etat représenté à la Conférence de Genève, de 
tout 11-Iembre de la Société des Nations e.t de 
t out Etat à qui Ie Conseil de la Sociét é des 
Nations aura à eet effet co=uniqué un exem
plaire de la présente Convention. 

A rt. 4. La présente Convention est suj et te 
à ratification. Les inst ruments de ratification 
seront transmis au Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui en notifiera Ie dépöt 
à t ous Etats signataires ou adhérents. 

A rt. 5. A partir du I er novembre 1924, t out 
Etat représenté à la Conférence visée à !'art.iele 
premier, tout Membre de la Société des Nations 
et tout Etat a uquel Ie Conseil de la Société 
des Xations aura, à eet effet , communiqué un 
exemplaire, pourra adhérer à la présente Con
vention. 

Cet te adhésion s'effectuera au moyen d'un 
instrument communiqué au Secréta.ire général 
de la Société des N ations, aux fins de clépöt 
clan les archives du Secrétariat. Le Secrétaire 
généra l notifiera ce dép öt immédiatement à 
tous Etats signataires ou aclhérents. 

Art. 6. La présente Convention n 'entrera en 
vigueur qu'après avoir été ratifiée au nom de 
cinq Etats. La date de son entrée en vio-ueur 
sera Ie quatre-vingt-clixième jour après la 
réception par Ie ecrét arre général de la Société 
des Nations de la cinquième ratification. Ul
t érieurement, la présente Comrention prendra 
effet, en ce qui concerne chacune des Parties, 
quatre-vingt-dix jours après la réception de la 
ratification ou de la notification de l'adhésion. 

Conform ém ent a ux disp ositions d e l'article 
18 du Pacte de la Société des Nations, le Secré
taire général enregistrern la présente Conven
tion le jour de l 'entrée en vigueur de cette 
dernière. 
· A rt. 7. Un recueil spécial sera t enu par le 

Secrét aire généra l de la Société des Nations, 
indiquant, compte t enu de l'article 9, quelles 
pa rties ont signé ou ratifié la présente Conven
tion, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil 
sera constamment ouvert aux Membres de la 
Souiété et publication en sera faite aussi sou
vent que possible, suivant les indications du 
Conseil. 

A r\. 8. Sous 1·éserve des dispositions de 
l'ar t icle 2 de la _\)résente Convention, celle-ci 
peut être dénoncee par l'une quelconque des 
Pa rties, après l'expiration cl'un délai de cinq 
ans à part ir de la date de son entrée en vigueur 
pour la elite Partie. La dénonciation sera faite 
sous forme de notification écrite. adressée au 
Secrétaire général de la Sociét é des Nations. 
Copie de cette notification informant toutes 
les autres Parties de la date à laquelle elle a 
été reçue, leur sera immédia tement tra nsmise 
par le Secrét aire général. 

La dénonciation prendra effet un an après 
la date à laquelle elle aura été reçue par Ie 

Se crétaire général, et ne sera opérante qu'en 
ce qui concerne l'Eta t qui !'aura notifiée. 

Art. 9. Tout Etat signat aire ou adhérent de 
la présente Convention peut déclarer, soit au· 
moment de sa signature, soit a u moment de 
sa ratification ou de on adhésion, que son 
acceptation de la présente Convention n'engage 
pas, soit !'ensemble, soit t el de ses protectorats, 
colonies, possessions ou t errit oires d 'outre-mer 
soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et 
peut , ultérieurement et conformément à l'ar
ticle 5, adhérer séparément au nom de l'un 
quelconque de ces protectorats, colonies, pos
sessions ou territoires d 'out remer, exclus par 
cette cléclaration. 

La dénonciation pourra également s'effectu_er 
séparément pour tout protectorat, colon!e, 
possession ou t erritoire d'outremer ; les dis
positions de l'article 8 s'appliqueront à cette 
dénonciation. 

Art. 10. La revisiou de la présente Conven
tion pourra être demandée à t oute époque par 
un tiers des E tats contractants. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf 
cent vingt -trois, en un seul exemplaire qui 
restera cléposé dans les archives du Secret ériat 
de la Sociét é des Nations. 
Allemagne: GoTTFRIED A s cH!IIANN . 
Belgiqi,e: XAVIER NEU.TE AN . 
Brésil: E . L EITAO DE CAR VALRO. 

E. l\foNTARROYOS. 
Empire Britannique : H. LLE WE LLY ' S M ITH. 
Nouvelle-Zélande : J . ALLEN . 
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Inde: 
Bulgarie: 
Chili: 
Danemark: 
Espagne: 

Estlwnie: 
Grèce: 

Honyrie: 
ltaliP-: 

HARDINGE OF PE::SSHURST. 
D. MiKOFF. 
F'RANCISCO RIVAS Vrcu::sA. 
A. HOLCK·ÛOLDING. 
Sous réserve du droit concernant 

l'émigiation, dont à l'article 
douze 12 de ce statut. 

GMO. BROCKMANN. 
C. R. PUSTA. 
A. PoLrTrs D. G. PHOCAS. 
Sous réserve du droit concernant 

l'émicrration, dont !'Art. douze 
(12) de ce Statut. A.P. D . Ph. 

WALTER. 
Sous l'é~erve du droit concernant 

l'émigrn.tion, <lont à !'art. 12 
(douze) de ce Statut. 

PAOLO Bro::s-A~n. 
Japon : s. ÜKUYAMA. 
lÁthuanie : Sous réserve du droit concernant 

l'émigration, clont !'art. clouze 
de ce statut. 

DOBKEVICIUS. 
Norvège : GABRIET, SMITH. 
Pays-Bas: v. EYSINGA, à l'exception des 

territoire cl'outre-mer, Indes 
Néerlandaises, Suriname et Cu
raçao. 

Salvador : J. Gus·u vo GUERRERO. 
Royaume des Serf es, Groates et Sloi-ènes: 

Sous ré erve du droit concernant 
l'émigrat ion, <lont à !'art. 12 
(douze) de ce Statut. 

B. VOUKOVITCH. 
Sia1n: PHYA ANPAKITCH PREECHA. 
Suède : ALSTRÖMER. . 
Suisse : HEROLD. 
Tchéeosluvaquie: Sous réserve du droit con

cernant l'émigration <lont à !'art. 
12 ( douze) de ce tatu t. 

J . DVORACEK. 
Ur1tg1tny : B. FERNANDEZ y MEDINA. 

,'TATUT. 
.d.rticle premier. Sont considérés comme ports 

maritimes, au sens du présept Statut, les · ports 
fréquentés normalement par les navires de mer 
et servant au commerce extérieur. 

Art. 2. Sou condition de réciprocité et avec 
la réserve prévue au premier alinéa cle l'article 8, 
tout Etat contract,ant s'engage à assurer a ux 
navires de tout autre Etat contractant un 
traitement égal à celui de se propres navires 
ou des navires cle n'importe quel autre Etat, 
clans les ports maritimes placés sous sa souve
raineté ou son autorité, en ce qui concerne la 
liberté cl'accès du port, son utilisation et la 
complète jouissance des commodités qu'il ac
corde à la navigation et aux opérations com
merciales pour les navires, leur~ marc~andises 
et leurs passagers. 

L'égalité de traitement ainsi établie s'ét endra 
aux facilités de toutes sortes telles que: attri
bution de places à quai, facilités cle chargement 
et de déchargement, ainsi qu'aux droits et 
taxes de toute nature perçus au nom ou pour 
Je compte du Gouvernement, des autorités 
publiques, des concessionnaires ou établisse
ments cle toutcs sortes. 

Art. 3. Les dispositions cle l'article précédent 
ne restreignent aucunement la liberté des 
autorités compétentes d'un port maritirne dans 

l'application des mesures qu'elles jugent con
venable de prendre en vue de la bonne admi
nistration du port, pourvu que ces mesures 
soient conformes au principe de l'égalité de 
traitement tel qu'i l est défini dans le dit article. 

Art. 4 . Tous lc~ droits et taxes pour l'utili
sation des ports rnaritimes devront être dûment 
publiés avant leur mise en vigueur. 

Il en sera de même des règlements de police 
et d'exploitation. 

Dans chaque port maritime, l'adrninistration 
du port t iendra à la disposition des intéressés 
un recueil des droits et taxes en vigueur, ainsi 
que des règlements de police et d'exploitation. 

Art. 5. Pour la détermination et l'applica
tion des droits de douane o u assimilés, des droits 
d'octroi local ou de consommation, ainsi que 
des frais accessoires perçus à !'occasion ·de. 
l' importation ou de l'exportation des marchan
dises par les ports maritimes placés sous la 
souveraineté ou l'autorité des Etats contrac
tants, il ne pourra être aucunement tenu compte 
du pavillon du navire, de telle sorte qu'aucune 
distinction ne sera faire au détriment du pa
villon d 'un Etat contractant quelconque entre 
celui-ci et Ie pavillon de l'Etat sous la souve
raineté ou l'autorité duquel le port est placé, 
ou celui de n'importe quel autre Etat. 

Art. 6. Ann de ne pas rendre inopérant clans 
la pratique Ie principe cl'égalité de traite:::ient 
dans les ports maritimes, posé à l'article 2, par 
l'adoption d'autres mesures de discrimination 
prises contre les navires cl 'un Etat contractant 
utilisant les dits ports, chaque Etat contractant 
s'engage à appliquer les dispositions des ar
ticles 4, 20, 21 et 22 du Statut annexé à la 
Convention sur le régime international des 
voies ferrées, signée à Genève Ie 9 décembre 
1923, en tant que ces articles s'appliquent aux 
transports en provenance ou à destination d 'un 
port maritime, que eet Etat contractant soit 
ou non Partie à la dite Convention sur le régime 
international des voies ferrées . Les dits articles 
doivent être interprétés conforrnément aux 
dispositions du Protocole cle signature de la 
elite Convention (Voir Annexe) . 

Art. 7. A moins de motifs excoptionnels, 
basés notamment sur des considérations géo
graphiq. ues, économiques ou techniques spé
ciales iustifiant une dérogation, les droits dP
douane perçus dans un port maritime quel
conque placé sous la souveraineté ou l'autorité 
d'un Etat contractant ne pourront être supé
rieurs à ceux qui sont perçus aux autres fron
tières douanières du même Etat, sur une rnar
chandise de même nature, cle même provenance 
ou de même destination. 

Si, pour les motifs exceptionnels ci-dessus 
visés, des facilités douanières particulières 
sent accordées par un Etat contractant sur 
d'autres voies d 'importation ou d 'exportations 
des marchandises, il n'en fera pas un moyen 
de discrimination déraisonnable au détriment 
de l'importation ou de l'exportation effectuée 
par la voie des ports maritimes placés sous sa 
souveraineté ou autorité. 

Art. 8. Chacun des Etats contractants se 
réserve la facullé de suspendre, après notifi
cation par la voie diplomatique, le bénéfice de 
l'égalité de traiteme'.nt pour tout navire d'un 
Etat qui n'appliquerait pas, d'une façon effec
tive, aans un port maritime placé sous sa 
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souveraineté ou son autorité, les dispositions 
du présent Statut aux navires du dit Etat con
tractant, à leurs marchandises et à leurs pas
sagers. 

En cas d'application de la mesure prévue 
à l'alinéa précédent, l'Etat qui en aura pris 
l'initiative et l'Etat qui en sera l'objet auront, 
l'un et l'autre, le droit de s'adresser à la Cour 
permanente de J ustice internationale par une 
rnquête adresséc au greffe; la Cour statu.era en 
procédure sommaire. 

Toutefois, chaque Etat contractant aura la 
faculté, au moment de signer ou de ratifier 
la présente Convention, de déclarer que, à 
l'égard de tous les autres Etats contractants 
qui feraient la même déclaration, il renonce 
au droit de prenclre les mesures mentionnées 
à l'alinéa premier du présent article. 

Art. 9. Le présent Statut ne vise en aucune 
manière Ie cabotage maritime. 

Art. 10. Chaque Etat contractant se réserve 
Ie droit d'organiser comme il l'entend Ie service 
du remorquage dans ses ports maritimes, à la 
condition que Ie dispositions des ar ticles 2 
et 4 soient observées. 

Art. ll. Chaque Etat contractant se réserve 
Ie d.roit, d'organiser ou de réglementer Ie pilo
tage comme il l'entend. 

Dans Ie cas ou Ie pilotage est obligatoire ,les 
tarifs et les services rendus seront soumis aux 
dispositions des articles 2 et 4, mais chaque 
Etat cont.ractant pourra exempter de l'obli
gation ceux de ses nationaux qui rempliraient 
des conditions techniques déterminées. 

Art. 12. Chaque Etat contractant aura la 
faculté, au moment de la signature ou de la 
ratification de la présente Convention, de d.é
clarer qu'il se réserve Ie droit de limiter, sui
vant sa propre législation et en s'inspirant 
autant que possible cl.es principes du présent 
statut, Ie transport cl.es émigrants aux navires 
auxquels, il aura accordé des patentes, comme 
remplissant les conditions requises dans la dite 
légi~lation. · 

Les navires a utorisés à faire Ie transport des 
émigrants jouiront, dans tous les ports mari
times, de tous les avantages prévus dans Ie 
présent Statut. 

Art. 13. Le présent Statut s'applique à tous 
les navires, qu' ils appartiennent à des parti
culiers, à cl.es collectivités publiques ou à 
l'Etat. 

Toutefois, il ne vise en aucune manière les 
na vires de guerre, ni les na vires de police ou 
de controle, ni, en général, les navires exer çant 
à un titre quelconque la puissance publique, ni 
tous les autres navires lorsque ceux-ci servent 
exclusivement a ux fins de forces navales, mili
taires ou aériennes d'un Etat. 

Art. 14. Le présent Statut ne vise en aucune 
manière ni les navires <le p êchü, ni les produits 
de leur pêche. 

Art. 15. Lorsque par traité, convention ou 
accord, un Etat contractant aura accordé cer
tains • droits à un autre Etat, dans une zone 
définie de l'un de ses ports maritimes, en vue 
de faciliter Ie transit des marchanclises et des 
passae:ers à destination ou en provenance dudit 
Etat, -aucun autre Etat contractant ne pourra 
se prévaloir des dispositions du présent Statut 
pour revendiquer cl.es droits analogues. 

Tout Etat contractant jouissant de tels droit 

dans un port maritime cl'un Etat contractant 
ou non devra se conformer aux dispositious 
du présent Statut, en ce qui concerne le trai~
ment des navires faisant Ie commerce avec !tn, 
ainsi que de leurs marchandises et de leurs 
pas agers . 

Tout Etat contractant qui accorde de tels 
droits à un Etat non contractant est tenu de 
prévoir, dans l'accor<l à intervenir à ce sujet, 
l'obligation pour l'Etat qui jouira de ces droits 
de se conformer a ux dispósitions du présent 
Statut, en ce qui concerne Ie traitement des 
navires faisant Ie commerce avec lui , a insi que 
de Jeurs macrhandises et de leurs passagers. 

Art. 16. Il pourra être exceptionnellement 
et pour un terme aussi limité que possible, 
dérogé a ux dispositions des articles 2 à 7 inclus 
pa.r des mesures particulières ou générales que 
ohaoun des Etats oontraotants serait obligé de 
prendre, en cas d'événement grave intéres ant 
la sûreté de l'Etat ou les intérGts vitaux du 1;ay~, 
étant entendu iue les principes du present 

tatut doivent Ptre maintenus clans toute la 
me$ure du pos~ible. 

Art. 17. Aucun des Etats contraotants ne 
sera ten u par Ie présent Sta tut de permettre 
le transit des voyageurs <lont l'entrée sur des 
territoires sera prohibée ou des marohandises 
d'une catégorie <lont l'importation est inter
dite, soit pour raison de santé ou de éourité 
publiques, soit comme préoaution contre les 
maladies des animaux ou des végétaux. En ce 
qui concerne les transports a utres que les 
transport en transit, auoun des Etats contrac
tants ne sera tenu, par le présent Statut, de 
permettre Ie transport des voyageurs <lont l'en
trée sur ses territoires est prohibée ou des mar
ohandises cl.oot l'importation ou l'exportation 
est interdite, en vertu de lois nationales. 

Chaque Eta.t contractant aura Ie droit de 
prendre les mesures de précaution nécessaires 
relatives au transport des marchandises dange
reuses ou af.similees, ainsi que de police géné
rale, y oompris la polioe des émigrants entrant 
ou sort,ant de ses territoires, étant entend u que 
de telles mesures ne devront pas avo ir pour 
effect d'établir des disoriminations cont,raires 
aux principes du pré ent Statut. 

Rien, dans Ie présent Statut, ne saurait non 
plus affeoter les mesw·es que l'un quelconque 
des Etats contractants est ou pourra etre amené 
à prendre en vertu de conventions internatio
nales générales a uxquelles il est partie, ou 
qui pow-raient être conclues ultérieurement, 
en particulier oelles conolues sous les auspices 
de la Socii,té des rations. relativement à la 
traite des femmes et des enfants, au transit, 
à l'exportation ou à l'importation d'une caté
gorie particulière de marchandises, telles que 
!'opium ou autres drogues nuisibles et les armes 
ou Ie produit de p êcheries, ou bien de conven
tions générales qui auraient pour objet de 
prévenir toute infraction aux droits de propriété 
industrielle, littéraire ou artistique, ou qui 
auraient trait aux fausses marques, fausses 
indieations d'origine ou a utres méthodes de 
commerce déloyal. 

Art. 18. Le présent Statut ne fixe pas les 
droits et devoirs des belligérant,s et des neutres 
en temps de guerre ; néanmoins, il subsi tera en 
temps de guerre, dans la mesure compatible 
a vee ces droi ts et ces devoirs. 
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Art. 19. Les Etats contractants s'engagent 
à apporter à celles des conventions en vigueur 
à la date du 9 décembre 1923 et qui contre
Yiendraient aux disposit ions du présent Statut, 
dès que Jes circonstances Ie rendront possible 
ou tout au moins au moment de l'expira tion 
de ces conventions, toutes modifications des
t iuées à les mettre en harmonie avec elles, que 
~ermettraien·t les conditions géographiques, 
economiques ou techniques des pays ou régions 
qui sont l'objet de ces conventions. 

Il en est de même des concessions accordées 
a.,-ant la da te du 9 décembre 1923 pour l'ex
ploitation totale ou partielle des ports mari
times. 

Art. 20. Le présent Sta.tut ne comporte 
aucunement Ie retrait de facilités plus grandes 
en vigueur, accordées à l'utilisation des port s 
maritimes dans des conditions compatibles 
a vec les principes du présent Sta.tut; il ne com
porte pas davantage l'interdiction d'en accor 
der à l 'avenir de semblables. 

A rt. 21 . Sans préjudice de la clause prévue 
au deuxième alinéa de l'art icle 8, les différends 
qui surgiraient entre Etats contractants au 
sujet de l'interprétation ou de l'application du 
présent Sta.tut seront réglés de la manière 
suivante: 

Si Ie différend ne peut être réglé, soit directe
ment entre les Parties, soit.par tout aut re moyen 
de r èglement amiable, les Parties au différend 
pourront, avant de recourir à toute procédure 
d'arbitrage ou à un règlement judiciaire, sou
mettre Ie différend pour avis consultatif à 
l'organe qui se trouverait institué par la Société 
des Nations comme organe consultatif et t ech
nique des Membres de la Société, en ce qui 
concerne les communications et Ie t ransit. En 
cas d'urgence, un avis provisoire pourra re
commander toutes mesures provisionnelles 
destinées notamment à rendre au tralie inter
national les facilités dont il jouissait avant !'acte 
ou Ie fait ayant donné lieu au différend. 

Si Ie différend ne peut être réglé par l'une 
des procédures indiquées dans l' alinéa précédent 
les Eta ts contractants soumettront leur lit ige 
à un arbitrage, à moins qu 'ils n'aient décidé 
ou ne décident, en vert u d 'un accord entre les 
P arties, de Ie porter <levant la Cour perma
nente de J ustice internationale. 

A rt-. 22. Si !'affaire est soumise à la Cour 
permanente de Justice internationale, il sera 
statué dans les condit ions déterminées par 
l'article 27 du St a.tut de la dite Cour. 

En cas d 'arbitrage, et à moins que les Parties 
n'en décident autrement , chaque Par tie désig
nera un arbitre et Ie troisième membre du 
Tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, 

, ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, sera 
nommé par Ie Conseil de la Société des Nations 
sur la liste des assesseurs pour les affaires de 
communications et de transit ment ionnées à 
l'article 27 du Sta.tut de la Cour permanente 
de Justice internat ionale ; dans ce dernier cas, 
Ie troisilme membre sera choisi conformément 
a ux dispositions de !'avant-dernier alinéa de 
l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 du 
Pacte de la Société. 

Le Tribunal arbitral jugera sur la base du 
compromis arrêté d'un common accord par les 
Parties. Si les PRr ties n'ont pu se mettre 
d 'accord, Ie tribunal arbitral, statuant à l'una-

nirnité, établira le compromis après examen 
des prétentions formuléès par les P arties ; au 
cas ou l'un animité ne serait pas obtenue, il sera 
statué par Ie Conseil de la Société, dans les 
conditions prévues à !'alinea précédent. Si Ie 
compromis ne fixe par la procedure, Ie tribunal 
arbitral la fixera lui -même. 

Au cours de la procédure d 'arbitrage et à 
moins de dispositions contraires dans Ie com
promis, Jes Parties s'engagent à porter devant 
la Cour permanente de Just ice internationale 
toute question de droit international ou tout 
point d'interprétation juridique du Statut, 
<lont Ie Tribunal arbitral, sur demande d une 
des Parties, estimerait que Ie règlement du 
cliffé.-end exige la solut ion pn'. ,da.bie. 

Art. 23. Il est entendu ~ue Ie pré ent Statut 
ne doit pas être interpréte comme réglant en 
quoi que ce soit les droits et obligations inter 
se de territoires faisant partie ou placés sous la 
protection d'un même E tat souverain, que 
ces terri toires pris individuellement soient ou 
non E tats contractants. 

Art. 24. R ien, dans les précédents articles, ne 
pourra être iuterprété comme a ffectant en 
quoi que soit Jes droits ou obligations de t out 
Etat contractant en tant que Membre de la 
Société des Nation . 

ANNEXE. 

Textes des articles du Statut sur Je regime 
international des voies ferrées, et des disposi
t ions y relatives du Protocole de signature. 

Art. 4 : Les E tats contractant , reconnais
sant la nécessité de la isser à l'exploitation des 
chemins de fer l'élasticité indispensable pour 
lui permettre de répondre aux hesoins com
plexes du tralie, entendent maintenir intacte 
la liberté de cette exploitation , tou,t en veillant 
à ce que cette liberté s'exerce sans abus à 
l'égard du trafi c internat ional. 

Jls s'engagent à donner au t ra fi c international 
des facilités raisonnables et s'interdisent toute 
discrimination qui aurait un caract ère de mal
veillance à l'égard des autres E tats contrac
tants, de leurs nationaux ou de leurs navires. 

Le bénéfice des di positions du présent ar t icle 
n'est pas limité aux transports régis par un 
contrat unique; il s'étend également aux 
transports vi és aux art icles 21 et 22 du présent 
Sta.tut , sous les conditions spécifiées aux dits 
art icles. 

A rt. 20 : Les Etats ~ontractants, reconnais
sant la nécessité de laisser aux tarifs en général 
la souplesse indispensable pour leur permet tre 
de s'adapter, aussi exactement que possible, 
aux besoins complexès du commerce et de la 
concurrence commerciale, entendent maintenir 
intaéte la liberté de leur t a rifieation, suivant 
les principes admis par leur propre législation, 
tout en veillant à ce que cette liber té s'exerce 
sans abus à l'égard du tralie international. 

lis s'engagent à appliquer au tra fic inter
national des tarif raisonnables, t ant par leur 
taux que par leurs conditions cl'application et 
s'interdisent toute discrimination qui aurait un 
caract ère de malveillance à l'égard des autres 
Etats cont ractants, de leurs nat ionaux ou de 
leurs na vires. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'éta 
blissement entre les chemins de fer et la navi-
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gation de tarifs communs respectant les prin
cipes posés par les précédents alinéas. 

Art. 21: Le bénéfice des dispositions de 
l'article 20 n'est pas limité aux transports régis 
par un contrat unique. Il s'étend également 
à des transports qui comportent une série de 
parcours, par chemiu de fer, par mer ou par 
toute autre voie, empruntant les territoires de 
plusieurs Etats contractauts et régis par des 
contrats distincts, sous réserve que les cond.itions 
ei-après soient remplies. 

Chacun des contrats successifs doit men
tionner la provenance initiale et la destination 
finale du transport; la marchand.ise doit, pen
dant toute la durée du trajet total, rester sous 
la surveillance des transporteurs et être trans
mise par chacun d'eux au suivant sans inter
médiaire et ~ans autre délai que celui néces
saire à l'accomplissement des opérations de 
transmission des formalités administratives de 
douane, d'octroi, de police ou autres. 

Art. 22: Les dispositions de l'article 20 sont 
également applicables aussi bien en trafic , 
national qu'en trafic international par chemin 
de fer aux marchandises séjournant dans un 
port sans que soit pris en considération Ie pa
villon sous lequel elles ont été importées ou 
seront exportées. 

Protocole de signature: Il est entendu que 
toute différence de traitement entre pavillons, 
fondée exclusivement sur la considération du 
pavillon, doit être considérée comme discri
mination de caractère malveillant au sens des 
articles 4 et 20 du Statut sur Ie régime inter
national des voies ferrées . 

BIJLAGE 2. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE de la Con
rention sur le régime international des ports 
maritimes. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention sur Ie régime international des 
ports maritimes, conclue à Ja date de ce jour, 
les soussignés, dûment autorisés, sont convenus 
de ce qui suit : 

1°. Il est entendu que les d.ispositions du 
présent Statut s'appliqueront aux ports de 
refuge spécialement construits dans ce but. 

2°. Il est entendu que la réserve faite par 
Ja délégation britannique des stipulations de 
la section 24 du "Pilotage Act" de 1913 est 
acceptée. 

3°. Il est entendu que les obligations pré
vues par la législation française en ce qui con
cerne les courtiers maritimes, ne sont pas con
sidérées comme contraires au principe et à 
!'esprit du statut sur Je régime international 
des ports maritimes. 

4°. Il est entendu que la condit ion de réci 
procité prévue dans l'article 2 du statut sur 
le régime international des ports maritimes 
n'aura pas pour effet de priver des avantages du 
dit st atut les Etats contractants dépourvus de 
ports maritimes et qui ne jouiraient pas, dans 
une zçme d'un port maritime d'un autre Etat, 
des droits prévus à l'article 15 du tatut 
ci-dessus visé. 

5°. Dans le cas ou un Etat ou territoirc 
auquel la Convention ne s'applique pas aurait 
même pavillon ou même nationalité qu'un Etat 
contractant, eet Etat ou ce territoire ni:i pourra 
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se prévaloir d'aucun droit assuré par le statut 
sur Ie régime international des ports maritimes 
au pavillon ou aux. nationaux des Etats con
tractants. 

Le présent Protocole aura la même force, 
valeur et durée que le Statut adopté à la date 
de ce jour et dont il doit être considéré comme 
faisant partie intégrante. 

En foi de 9-uoi , les Plénipotentiaires susnom
més out signe Ie pré ent Protocole. 

Fait à Genève, Ie neuf décembre mil neuf 
cent vingt-trois, en simple expédition qui sera 
déposée dans les · archives du Secrétariat de la 
Société des Nations; copie conforme en aera 
remise à tous les Etats représentés à la Con
férence. 

( Sitivent les mémes siynatures 7ue celles fi
gitrant à la fin de la Convention.) 

CONVENTION AND STATUTE on the Inter
national Regime of JJ!faritime Ports. 

Germany, Belgium, Brazil, the British Em
pire (with rew Zealand and India), Bulgaria, 
Chile, Denmark, Spain, Esthonia, Greece, Hun
gary, Italy, Japan, Lithuafua, Norway, the 
Netherlands, Salvador, Kingdom of the Serbs, 
Croats and Slovenes, Siam, Sweden, Switzer
land, Czechoslovakia and Uruguay, 

Desirous of ensuring in the fullest measure 
possible the freedom of communications men
tioned in Article 23 (e) of the Covenant by 
guaranteeing in the maritime ports situated 
under their sovereignty or authority and for 
purposes of international trade equality of 
treatment between the ships of all the Con
tracting States, their cargoes and passengers ; 

Considering that the best method of achie
ving their present purpose is by means of a 
General Convention to which the greatest 
possible number of States can later accede; 

And whereas the Conference which met at 
Genoa on April 10th, 1922, requested, in a re
solution which was transmitted to the com
petent organisations of the League of Nations 
with the approval of the Council and the Assem
bly of the League, that the International Con
ventions relating to the Regime of Communi
cations provided for in the Treaties of Peace 
should be concluded and put into operation 
as soon as possible, and whereas Article 379 
of the Treaty of Versailles and the correspon
ding articles of the other Treaties provide for 
the preparation of a Genera! Convention on the 
International Regime of Ports ; 

Having accepted the invitation of the League 
of Nations to take part in a Conference which 
met at Geneva on ovember 15th, 1923 ; 

Desirous of bringing in to force the provisions 
of the Statute relating to the International 
Regime of Ports adopted thereat, and of con
cluding a Genera! Convention for this pur
pose, the High Contracting Parties have ap
pointed as their p lenipotentiaries : 

The President of the German Reich : 
M. Gottfried Aschmann, Consul-Genera! a t 

Geneva; 
H . M. the King of the Belgians : 

111. Xavier Neujean, Mini ter of Railways, 
Mercantile Marine, Posts, Telegraphs and Tele
pbones of Belgium, Delegate at the · econd 
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Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

The Prnsident of the R epublic of the 
United States of Brazil : 

Com mandant-Major E. Leitao de Carvalho, 
taff Officer, Professor at t he Staff College of 

Rio de Janeiro, Delegate at the Second Genera! 
Conference on Communications and Transit, and 

M. Eliseu da Fonseca i\fontarroyo , Memher 
of the Advisory and Teclmical Committee for 
Communications and Transit, Delegate at t he 

econd Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

His Majesty the King of the United 
Kingdom of Great Britain and Jreland 
and of the British Dominions beyond 
the Seas, Emperor of India ; 

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Chief 
Econonüc Adviser of the British Government, 
Delegate at the Second Genera! Conference on 
Communications and Transit ; 

For the Dominion of New Zealand : 
The Hon. Sir .James Allen, K.C.B., High 

Commissione,· for New Zealand in the United 
Kingdom; 

For Indi.i,: 
The Hon. Lord Hardinge of Penshurst, K .G., 

G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., G.C.V.0 ., 
I.S.O., Privy Councillor, former Viceroy, for
mer Ambassador; 

His Majesty the King of the Bulgarians : 
M. D. Mikoff, Chargé d' Affaires at Berne ; 

The President of the Republic of Chile : 
M. Francisco Rivas Vicuna, Envoy Extra-

• ordinary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council, to the President of the 
Czechoslovak Republic, to the President of the 
Austrian Federal Republic and to His Serene 
Highness the Governor of Hungary, Delegate 
at the Second Genera! Conference on Com
munications and Transit ; 

His Majesty the King of Denmark : 
M. P. A. Holck-Colding, Director of Section 

at the Ministry of Public Works, Member of 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at the 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit; 

His Majesty the King of Spain : 
M. Guillermo Brockmann y Abarzuza, In

spector-General of Roads, Canals and Ports, 
Member of the Advisory and Technica! Com
mittee for Communications and Transit, Dele
~ate at the Second Genera! Conference on 
t.;ommunications and Transit ; 

The President of the Esthonian Re
public: 

M. Charles Robert Pusta, Envoy Extraor
dinary and Minister P lenipotentiary to the 
President of the French Republic, Member of 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at the 

econd Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

His i\Iajesty the King of the Hellenes : 
M. A. Politis, Technica! Representative of 

·the Hellenic Government in Paris, Delegate 
at the Second Genera! Conference on Commu
nications and Transit, and 

){. Demetre G. Phocas, Captain in the Hel
lenic Navy, Delegate at the Second Genera! 
Conference on Communications and Transit ; 

His erene Highness the Governor of 
Hungary: 

M. Emile de Walter, Ministerial Counsellor 
at the Royal Hungarian Ministry for Foreign 
Affairs, Delegate at the Second Genera! Con
ference on Communications and Transit; 

His Majesty the King of Italy : 
M. Paolo Bignami, former Under-Secretary 

of State, fo rme,- Member of the Chamber of 
Deputies, Delegate at t he Second Gene.ral Con
ference on Communications and Transit; 

His Majesty t he Emperor of Japan : 
M. S. Okuyama, Counsellor of Embassy, 

Assistant Head of the J"apanese Lea 0 ue of 
ations office in Paris, Delegate at the econd 

Genera! Conference on Communications and 
Transit : 

The President of the Republic of Lithu
ania: 

M. C. Dobkevicius, Counsellor at the Lithu
anian Legation in Paris, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit ; 

His Majesty the King of Norway : 
M. Ga.brie! Smith, Delegate at the Second 

Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

Her Majesty the Queen of the :N"ether
Iands: 

Jonkheer W. J . M. van Eysinga, Professor 
at the University of Leyden, Member of the 
Advisory and Technica! Committee for Com
munications and Transit, Delegate at the 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit; 

The President of the Republic of al
vador: 

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 Second Genera! 
Conference on Communications and Transit; 

His Majesty the King of the Serbs, 
Croats and Slovenes : 

l\f. B. Voukovitch, Director of the State 
Railways, Delegate at the Second Genera! 
Conference on Communications and Transit ; 

His Maj esty the King of Siam: 
M. Phya Sanpakitch P reecha, Envoy Extra

ordina.ry and Minister Plenipotentiary to His 
Majesty the King of Spain and to His )Iajesty 
the King of Italy, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Tran it; 

His Majesty the King of Sweden : 
Baron Alströmer, Envoy Extraordinary ancl . 

Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal 
Council ; 

The Swiss Fecleral Counci l : 
Dr. Robert Herold, Director of the Railway 

Division of the Federal Departement of Posts 
and Railways, Member of the Advisory and 
Technica! Committee for Communications and 
Transit, Delegate at the Second General Con
ference on Communications and Transit ; 

The President of the Czechoslo,ak Re
public: 

i\l. J. Dvorácek, Minister Plenipotentiary and 
H ead of the Economie Department of the Mi
nistry for Foreign Affairs ; 

The President of the R epublic of ürugay: 
M. Benjamin Fernandez y Medina, Envoy 
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Extraorclinary and Minister Plenipotentiary to 
His Majesty the King of Spain, Chairman of the 
Advisorv and Technica] Committee for. Com
munications and Transit ; 
who, after communicating their full powers, 
found in good and due form, have- agreed as 
follows: 

Articl, 1. The Contracting States deciare 
that they accept the Statu te on theinternational 
Regime of Maritime Forts, annexed hereto, 
adopted by the Second Genera! Conference on 
Communications and Transit which met at 
Geneva on November lóth, 1923. 

This Statute shall be deemed to constitute 
an intregral part of the present Convention. 

Consequently, they hereby deciare that they 
accept the obligations and undertakings of the 
said Statute in conformity 'lvith the terms and 
in accordance with the conclitions set out 
therein. 

Art. 2. The present Convention does not 
in any way affect the rights n,nd obligations 
arising out of t he provisions of the Treaty of 
Peace si.goed at Versailles on June 2 tb, 1919, 
or out of the provisions of the other correspon
ding Treaties, in so far as tliey concern the 
Powers which have signed, or which benefit 
by, such Treaties. 

Art. 3. The present Convention of which the 
French and English te1<ts are both authentic, 
shnll bear this day's date. and shall be open 
for signature until October 31 t, 1924, by any 
State represented at the Conference of Geneva, 
by any Member of the League of Nations and 
by any States to which the Council of the League 
of Nations shall have communicated a copy 
of the Convention for this purpose. 

Art. 4. The present Convention is subject 
to ratification. The instruments of ratification 
shall be deposited with t he Secretary-General of 
the League of Nations, who shall notify their 
receipt to every State signatoty of or acceding 
to the Convention. 

Art. ó. On and after November 1st, 1924, 
the present Convention may be acceded to by 
any State represented at the Conference re
ferred to in Article I, by any Member of the 
League of Nations, or by any tate to which 
the Council of the League of ations shall 
have communicated a copy of the Convention 
for this purpose. 

Accession shall be effected by an instrument 
communicated to the Secretary-General of the 
League of ~ations to be deposited in the ar
chives of the Secretariat. The Secretary-General 
shall at once notify such deposit to every 
State signatory of or accecling to t he Conven
tion . 

Art. 6. The present Conventon will not come 
into force until it has been ratified in the name 
of five States. The date of its coming into force 
shall be the ninetieth day after the receipt by 
the Secretary-Genel'al of the League of Nations 
of the fifth ratification. Thereafter, the present 
Convention will take effect in the case of each 
Party ninety days after the receipt of its rati
fication or of the notification of its accession. 

In compliance with the provisions of Article 
18 of the Covenant of the League of Nations, 
the ecretary-General will register the present 
Convent.ion upon the day of its coming into 
force. 

A rt. 7. A special record shall be kept by 
the Secretary-General of the League of Nations 
showing, with due regard to the provisions of 
Article 9, which of the Parties have signed, 
ratified, acceded to or denounced the present 
Convention. This record shall be open to the 
Members of t-be League at all times; it shall 
be pu blished as often as possible, in accorclance 
with the directions of the Council. 

Art. 8. Subject to the provisions of Article 2 
above, the present Convention may be denoun
ced by any Party thereto after the expiration 
of five years from the date when it carne into 
force in respect of t hat Party. Denunciation 
hall be effected by notification in wri ting 

addressed to the Secretary-General of the 
League of Nations. Copies of such notification 
shall be transmitted forthwith by him to all 
the other Parties, informing them of the date 
on which it was received. 

A denunciation shall take effect one year 
after the date on which the notification thereof 
was received by the Secretary-General, and 
shall operate only in respect of the notifying 
State. 

Art. 9. Any State signing or acceding to the 
present Convention may deciare at the moment 
either of its signature, ratification or accession, 
that its acceptance of the present Convention 
does not include any or all of its colonies, 
overseas possessions, protectorates, or over
seas territories, under its sovereignty or autho
rity, and may subsequently accede, in confor
mity with the provisions of Article 5, on behalf 
of any such colony, overseas possession, pro
tectorate or territory excluded by such de
claration. 

Denunciation may also be made separately 
in respect of any such colony, overseas pos
session, protectorate or territory, and the pro
visions of Article 8 shall apply to any snch 
denunciation. 

Art. 10. The revision of the present Conven
tion may be demanded at any time by one
thircl of the Contracting States. 

ln faith whereof theabove- named plenipoten
tiaries have signed the present Convention. 

Done at Geneva the ninth day of December, 
one thousand nine hundred and twenty-three, 
in a single copy which shal remain depo~ited 
in the archi ves of the Secretariat of the League 
of Kations. 

Volgen de onderteekeningen . 

'TATUTE. 
Art. I. All ports which are normally fre 

quented by sea-going vessels and used for 
foreign trade ~hall be deemed to be maritime 
ports within the meaning of the present Statute. 

Art. 2. Subject to the principle of recipro
city n.nd to the reservation set out in the first 
paragraph of Article 8, every Contracting State 
unclertakes to grant the vessels of every other 
Contracting State equality of treatment with 
i ts own vessels, or those of any other State 
whatsoever, in the maritime ports situated 
under its sovereignty or authority, as regards 
freedom of access to the port, the use of the 
port, and the full enjoyment of the benefits 
as regards navigation and commercial opera
tions which it• affords to ,essels, their ca.rgoes 
and passengers. 
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The eq uality of treatment thus established 
shall cover facilities of all kinds, such as allo
cation of berths, loading and unloadina facili
ties, as well as <lues and charges of all kinds 
levied, in the name or for the account of the 
Government, public authorities, concessionaries 
or undertakings of any kind. 

Art. 3. The provisions of the preceding article 
in no way restrict the liberty of the competent 
Port Authorities to take such measures as they 
may deern expedient for the proper conduct 
of the business of the port provideo that these 
measures comply with the principle of eq uality 
of treatment as defined in the said article. 

Art. 4. All dues and charges levied for the 
use of maritime ports shall be duly published 
before coming into force. 

The same shall apply to the by-la.ws and 
regulations of the port. 

In each maritime port, the Port Authority 
shall keep open for inspection by all persons 
concerned a table of the <lues and charges in 
force, as wel! as a copy of the by-laws and 
regulations. 

Art. 5. In assessing and applying Customs 
and other analogous duties, local octroi or con
sumption duties, or incidental charges, levied 
on the importation or exportation of goods 
through the maritime ports situated under the 
sovereignty or authority of the Contracting 
States, the flag of the vessel must not be taken 
into account, and accordingly no distinction 
may be made to the detriment of the flag of 
any Contracting State whatsoever as between 
that flag and the flag of the tate under whose 
sovereignty or authority the port is situaterl, 
or the flag of any ot,her St.ate ,vhat~oever. 

Art. 6. In order that the principle of equal 
treatment in maritime port laid down i.n 
Article 2 may not be rendered ineffective in 
practice by the adoption of other methods of 
discrimination against the vesseJs· of a Cou
tracting State using such ports, each Contrac
ting State undertakes to apply the provisions 
of Articles 4, 20, 21 and 22 of the Statute 
annexed to the Convention on the Interna
tional Regime of Railways, signed at Geneva 
on December 9th, 1923, so far as they are 
applicable to traffic to or from a maritime port, 
whether or not such Contractin~ State is a party 
to the said Convention on tne International 
Regime of Railways. The aforesaid articles are 
to be interpreted' in conform.ity with the pro
visions of the Protocol of Signature of the said 
Convention (See Annex). 

Art. 7. U nless there are special reasons 
justifying an exception, such as those based 
upon special geographical, economie, or thec
nical conditions, the Customs du ties levied in 
any maritime port situated under the sove
reignty or authority of a Contracting State 
may not exceed the duties levied on the other 
Customs frontiers of the said tate on goods 
of the same kind, source or destination. 

lf, for special reasons as set out above, a 
Contracting State grants special Customs fa. 
ci lities on other routes for the importation or 
exportation of goods, it shall not use these 
facilities as a means of discriminating unfairly 
against importation or exportation through the 
maritime ports situated undrr its sovereianty 
or authority. " 

Art. 8. Each of the Contracting States 
re erves the power, after giving notice through 
diplomatie channels, of suspending the benefit 
of equality of treatment from any vessel of 
a State which does not effectively apply, in 
any maritime port ituated under its sovereignty 
or authority, the provisions of this Statute to 
the vessels of the said Contracting State, tbeir 
cargoes and passengers. 

In the event of action being taken as pro
vided in the preceding paragraph, the State 
which has taken action and the State against 
which action is taken, shall both alike have 
the right of apflying to the Permanent Court 
of Internationa Justice by an application ad
dres ed to the Registrar ; and the Court shall 
settle the matter in accordance with the rules 
of summary procedure. 

Every Contracting State shall, however, 
have the right, at the time of signing or rati
fying this Convention, of declaring that it 
renounces the right of taking action as provided 
in the first paragraph of this article against 
any other State which may make a similar 
declaration. 

Art. 9. This Statute does not in any way 
apply to the maritime coasting trade. 

Art. 10. Each Contracting State reserves 
the right to make such arrangements for to
wage in its maritime ports as it thinks fit, 
provided that the provisions of Articles 2 and 
4 are not thereby infringed. 

Art. 11. Each Contracting State reserves 
the right to organise and administer pilotage 
services as it thinks fit. Where pilotage is com
pulsory, the dues and facilities offered shall be 

1 subject to the provisions of Articles 2 and 4, 
but each Contracting State may exempt from 

' the obligation of compulsory pilotage such of 
i ts nationals as possess the necessary technica! 
q ualifications. 

Art. 12. Each Contracting State shall have 
the power, at the time of signing or ratifying 

1 this Convention, of declaring that it reserves 
the right of limiting the transport of emigrants, 
in accordance with the provisions of its own 
legislation to vessels which have been granted 
special authorisation as fulfilling the req uire
ments of the said legislation. In exercising this 
right, however, the Contracting State shall be 
guided, as far as possible, by the principles 
of this Statute. 

The vesse!s" so authorised to transport emi
grants shall enjoy all the benefits of this Statute 
in all maritime ports. 

Art. 13. This tatute applies to all vessels, 
whether publicly or privately owned or con
trolled. 

It does not, however, apply in any way to 
warships or vessels performing police or ad
ministrative functions, or, in genera!, exer
cising any kind of public authority, or any other 
vessels which for the time being are exclusively 
employed for the purposes of the Naval, Mili
t ary or Air Forces of a State. 

Art. 14. This tatute does not in any way 
apply to fishing vessels or to their catches. 

Art. 15. Where, in virtue of a treaty, con
vention or agreement, a Contracting State has 
granted special rights to another State within 
a defined area in any of its maritime ports for 
the purpose of facilitating the transit of goods 
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or passengers to or from the territory of the 
said State, no other Contracting State eau in
voke the stipulations of this Statu te in support 
of any claim for similar .special rights . · 
· Every Contracting State which enjoys the 
aforesaid special rights in a maritime port of 
another State, whether contractiug or not, 
shall conform to the provisions of this Statute 
in its treatment of the vessels trading with 
it and their cargoes and passengers. 

Every Contracting State which grants the 
aforesaid special rights to a non-Contracting 
State is bound to impose, a.s one of the con
ditions of the grant, a.n obliga.tion on the State 
which is to enjoy the aforesaid rights to con
form to the provisions of this Statute in its 
treatment of the vessels trading with it and 
their cargoes and passengers. 

Art. 16. Measures of a genera] or particular 
character which a Contracting State is obliged 
to take in ca.se of an emergeucy affooting t,he 
safety of the State or the v ita! iuterests of the 
country may, in exceptiona.l cases, and for as 
short a period as possible, involve a cleviation 
from the provisions of Articles 2 to 7 inclusive ; 
it beiug understood that the priuciples of the 
present Statute must. be observed to the ut
most possible extent. 

Art. 17. No Contracting State shall be bound 
by this Statute to permit the transit of pa.ssen. 
gers whose admission to its territories is for
bidden, or of goods of a kind of which the im
portation is prohibited, either on grounds of 
public health or security, or as a precaution 
against diseases of animals or plants. As regards 
traffic other than traffic in transit, no Con
tracting State shall be bound by this Statute 
to permit the transport of pa.ssengers whose 
admission to its territories is forbidden, or of 
goods of which the import or export is prohi
bited, by its national laws. 

Each Contracting State shall be entitled to 
ta.k!'l the necessary precautiouary measures 
in respect of the transport of dangerous goods 
or goods of a similar character, a.s well as genera! 
police measures, includiug the control of emi
grants entering or leaving its territory, it being 
understood that such measures must not result 
in any discrimiuation contrary to the principles 
of the present Statute. 

Nothing in this Statute shall a.ffect the mea
sures which one of the Contractiug .States is or 
may fee] ra.lied upon to take in pursuance of 
genera.] international conventions to which it 
is a party, or which may be concluded here
after, particularly conventions concluded under 
the auspices of the League of Nations, relating 
to the traffic in wamen and children, the transit, 
export or import of parti cular kinds of articles 
such as opium or other dangerous drugs, arms, 
or the produce of fisheries, or in pursuance of 
genera! conventions intended to prevent any 
infringement of industrial, literary or artistic 
property, or relating to false marks, false in
dications of origin or other methods of unfair 
competition. 

Art. 18. This Sta.tute does not prescribe the 
rights and duties of belligerents and neutra.Is 
in time of war. The Statute shall, however, 
continue in force in time of war so far as such 
rights and dut ies permit. 

Ar/.. 19. The Contracting States undertake 

to introduce into those conventions in force 
on December 9th, 1923, which contravene the 
provisions of this Statute, so soon as circum
stances permit and in any case on the expiry 
of such conventions, the modifiratious re
quired to bring them into harmony with suc_h 
provisions, so far a.s the geographical, economic 
or technica! circumstances of the countries or 
areas concerned allow. 

The same shall apply to concessions granted 
bPfore December 9th, 1923, for the total or 
partial exploitation of marit.ime ports. 

Art. 20. Tb.is Statute does not entail in any 
way the withdrawal of facilir,ies which are 
greater than those provided for in the Statute 
and which have been gra.nted in respect of the 
use of maritime ports under conditions con
sistent with its principles. This Statute also 
entails no prohibition of such grant of greater 
facilities in the future. 

Art. 21. Without prejudice to the provisions 
of the second paragraph of Article 8, disputes 
which may arise between Contracting States 
as to the intei·pretation or the application of 
the present Statqte sball be settled in the follo
wing manner : 

Should it prove impossible to settle such 
dispute either directly between the Parties or 
by any other method of amicable settlement, 
the Parties to the dispute may, before resorting 
to any procedure of arbitration or to a judicia! 
settlement, submit the dispute for an advisory 
opinion to the body established by the League 
of Nations as the advisory and technica.! or
ganisation of Members of the League for matters 
of communications and transit. In urgent cases 
a preliminary opinion may be given recom
mending temporary mea.sures, including mea
sures to restore the fac,ilities for international 
traffic wich existed before the act or occ1irrence 
which gave rise to the dispute. 

Should it prove impossible to settle the dis
pute by any of the methods of procedure 
enumerated in the preceding paragraph, t he 
Contracting States shall submit their dispute 
to arbitration, unless they have decided or 
shall decide, under an agreement between them, 
to bring it before the .Permanent Court of 
International Justice. 

Art. 22. If the case is submitted to the Per
manent Court of International Justice, it shall 
be heard and determined under the conditions 
laid down in Article 27 of the Statute of t he 
Court .. 

If a.rbitrat.ion is resorted to, and unless the 
Parties decide otherwise, each Party shall 
appoint an arbitrator, and a third member of 
the arbitral tribunal shall be elected by the 
arbitrators, or, in case the latter are unable 
to a.o-ree, shall be selected by the Council of 
the League of Natione from the list of assessors 
for Communications and Transit cases men
tioned in Article 27 of the Statute of the Per
manent Court of International J·ustice ; in such 
latter case, the third arbitrator sha.ll be selected 
in accordance with the provisions of the penul
t-imate paragra ph of Article 4 and the first 
paragraph of Article 5 of the Covenant of the 
League. 

The arbitral tribunal shall judge the case 
on the basis of the terms of reference mutually 
agreed upon between the Parties. If the Parties 



1927 15 D E C E MB ER (S.383) 726 

directed against the other Contracting Sta•es, 
their nationals or their ,·essels. 

These provi ions shall not prevent the esta
blishment of combined rail and sea tariffs which 
comply with the principles laid down in the 
previous paragraphs. 

have failecl to reach an agreement, the arbit.ral 
t,ribunal, acting unanimously, slia ll itself clraw 
up terms of reference after considering the 
claims formulated by the Parties ; if unani
mity cannot be obtained, the Council of the 
League of Nations ha ll decide t he terms of 
reference under tbe cond itions laid down in 
the preceding paragraph. If the procedurn is 
not determined by t he terms of reference, it 
sball be settled by the arbitral tribunal. 

During the course of the arbitration the 
Parties, in the absence of any contrary pro
vision in the terms of reference, are bound to 
submit to the Permanent Court of International , 
Justice any question of international law or 
question as to the legal meanino- of this Statute 
the solution of which the a,!'l,itral tribunal, 
at the request, of one of the Parties, pronounces 
to be a necessary preliminary to the settlement 
of the dispu te. 

Art. 21. The benefiv of the provisions of 
Article 20 shall not be confined to transport 
ba ed on single contracts. It shall extend eq ually 

1 to transport made up of suocessive stages by 
rail, by sea or by any other mode of transport 
traversing t he territory of more than one Con
traoting State and regulated by separate con-
traots, subjet to the fulfilment of the following 
conditions : 

Art. 23. It is understood that this tatute 
must not be interpreted as regulating in any 
way rights and obligations inter se of terri
tories forming part of or placed under the 
protection of the same soverei~n State, whether 
or not these territories are individually Con
trarting States. . 

Art. 24. Nothing in the preceding articles 
is to be construed as affecting in any way the 
rights or duties of a Contracting; tate as Mem
her of the League of K ations. 

ANNEX. 

Text of the articles of the tatute on the 
International Regime of Railways and of the 
provisions relating thereto contained in the 
Protocol of Signature. 

Art. 4. Recognising the necessity of grantin.g 
sufficient elasticity in the operation of railways 
to allow the complex needs of traffic to be met, 
it is the intention of the Contracting States 
to maintain unimpaired full freedom of ope
ration white ensuring that sneb freedom is 
exercised without detriment to international 
traffic. 

They undertake to give reasonable faci li t ies 
to international traffic and to refrain from all 
discrimination of an unfair nature directed 
against the other Contracting States, t heir 
nationals or their vessels. 

The benefit of the provisions of the present 
article is not confined to traffic governed by a 
single contract ; it extends also to the t raffic 
dealt with in Articles 21 and 22 of the present 
Statute subject to the conditions specified in 
the said articles. 

Art. 20. The Contracting 'tates, recognising 
the necessity in genera! of leaving tariffs suf
ficient flexibility to permit of their being adap
ted as closely as possible to the complex needs 
of trade and commercial competition retain 
full freedom to frame their tariffs in accordance 
with the principles accepted by their own 
legislation, provided that this freedom is oxer
cised without detr iment to international 
traffio. 

They undertake to apply to international 
traffio tariffs which are reasonable both as 
regards their amounts and the conditions of 
their application, and undertake to refrain 
from all discrimination of an unfair nature 

Each of the successive contracts must spe
cify the initia! source and final destination of 
the oonsignment ; during the whole duration 

, of carriage the goods must remain under the 
' supernsion of the carriers and must be for

warded by each carrier to his succe sor direct 
and without delay other than that necessary 
for the completion of the transport operations 
and the Customs, octroi, polioe or other admi
nistrative formalities. 

Art. 22. The provisions of Article 20 shall 
be equally applicable to internal, as well as 
to international., traffic by rail as regards goods 
wbich remain temporarily at the port without 
~egard to the flag onder which they have been 
imported or will be exported. 

Protocol of Signature. It is understood that 
any differential treatment of flags based solely 
on the consideration of the flag should be con
sidered as disorimination of an unfair nature 
in the sense of Articles 4 and 20 of the t&tute 
on the International Regime of Railways. 

PROTOCOL OF SIG~ATURE of the Conven
tion on the I nternational Regime of j],[ari
time Ports. 

At the moment of signing the Convention 
of to-day's date relating to the International 
Regime of l\faritime Ports, the underaigned, 
duly authorised, have a~reed as follows : 

1. It is understood that the provisions of 
the present tatute shall apply to ports of 
refuge specially constructed for that purpose. 

2. It is understood that the British Govern
mcnt's reservation as to the provisions of 
Saution 24 of the .,Pilotage Act" of 1913 is 
accepted. 

3. It is understood that the obligations laid 
down in :E'rench Law in regard to ship-brokers 
shall not be regarded as contrary t o the prin
ciple and spirit of the tatute on the Inter
national Regime of l\faritime Ports. 

4. It is understood that the condition of 
reciprocity laid down in Article 2 of the Statute 
on the International Regime of Maritime Ports 
shall not exclude from the benefit of the said 
Statute Contraoting States which have no 
maritime ports and do not enjoy in e,ny zone 
of a maritime port of another State the rights 
mentioned in Article 15 of the said Statute. 

5. In the event of the flag or nationality 
of a Contraoting State being identical with 
the flag or nationality of a State or territory 
which is outside the Convention, no claim can 
be ad vanced on behalf of t he Jatter State or 
t ert"Ïtory to the benefits assured by this Sta-
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tute to the flags or nationals of Contracting 
States. 

The present Protocol will have the same force, 
effect and duration as the Statute of to-day's 
date, of which it- is to be considered as an 
integral part. 

In faith whereof the above-mentioned pleni
potent:aries have signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the ninth day of December, 
one thousand nine hundred and twenty-three, 
in a single copy, which will remain deposited 
in the archives of the Secretariat of the League 
of Nations; certified copies will be transmitted 
to all the States represented at the Conference. 

( ff ere follow the same signatures as tlwse ap
pearing at the end of the Gonrention. ) 

15 December 1927. WET, houdende goedkeu
ring van het Verdrag met bijbehoorend 
Statuut en Protocol van onderteekening 
nopens het internationale spoorwegregime 
van 9 December 1923. S. 384. 

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

dat het vanwege Ons te Genève op den 9 De
cember 1923 voor het Rijk in Europa onder
teekende Verdrag met bijbehoorend Statuut 
en Protocol van onderteekening nopens het 
internationale spoorwegregime alvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft en dat het voorts wenschelijk 
is Ons de bevoegdheid voor te behouden om de 
verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 35 
,an het bij het Verdrag behoorend Statuut 
aanleiding mocht geven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegd vanwege Ons teGenèveopden9December 
1923 voor het Rijk in Europa onderteekende 
Verdrag met bijbehoorend Statuut en Protocol 
van onderteekening nopens het internationale 
spoorwegregime wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de Verdragen te bekrachtigen, waartoe 
artikel 35 van het bij het Verdra~ behoorend 
Statuut aanleiding mocht geven; 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare af• 
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Biiitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De ,llinister van Waterstaat, H. v: D. VEGTE. 
( Uitgeg . 12 Jan. 1928.) 

BIJLAGE l. 

CO VE TION ET STATUT 
sur Ie Régime Internatior>al des i:oies ferrées. 

L'Allemagne, l'Autricbe, la Balgiq•1e, Ie 
Brésil, l'Emfire Britannique (avec la Nouvelle 
Zélande et !' nde), la Bulgarie, Ie Chili, Ie Dane• 
mark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, 
l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, 
la Hongrie, l'Italie, Ie Japon, la Lettonie, la 
Lithuanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, 
Ie Portugal, la Roumanie, Ie Salvador, Ie 

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
Ie Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie 
et !'Uruguay, 

Désireux d'assurer la garantie et Je maintien 
de la liberté des co=unications et du transit, 
ainsi que de faciliter à cette fin Je dérnloppe· 
ment de la coopération internationale dans 
l'organisation et l'exécution des transports par 
voie ferrée ; 

Désireux également d'assurer l'application 
1lu régime des transports internationaux p,ir 
voie ferrée du principe de l'équitable traitement 
du commerce ; 

Considérant que la meilleure manière d'abou. 
tir à un résultat en cette matière est par Ie 
moyen d'une convention générale à laquelle 
Ie plus grand nombre possible d'Etats pourront 
adhérer ultérieurement ; 

Reconnaissant que !'entente internationale 
en matière de transport par voie ferrée a déjà 
fait l'objet de nombreuses conventions particu
lières entre Etats et entre administrations 
de chemins de fer et que c'est précisément par 
Ie moyen de telles conventions particulières 
que peuvent être poursuivis Ie plus efl'i cacement, 
dans Ie détail de l'.application des principes 
posés par une convention générale, les progrès 
de !'entente internationale en ce clomaine; 

Mais, est imant que, sans gêner le libre jeu 
de ces conventions particulières ni les rapports 
directs et efforts d' entente des administrations 
de chemins de fer, et sans rorter atteinte a1L."'t 
droits de souveraineté ou d autorité des Etats, 
c'est, a u contraire, par l'élaboration d' une 
réglementation sommaire et systématique des 
obligations internationales reconnues en matière 
de transports internationaux par chemin de fer 
que pourra être donnée aux principes déjà 
acquis entre certains Etats ou entre certaines 
administrations la plus grande extension 
possible et que pourra être facilitée Ie plus 
largement, dans l'avenir, la conclusion de 
nouvelles conventions particulières, selon les 
besoins des développements du trafic inter
national; 

Considérant que la Confércnce réunie à 
Barcelone, Ie 10 mars 1921, sur l'invitation de 
la Société des Nations, a émis Ie voou qu'une 
convention générale sur Ie régime international 
des voies ferrées soit conclue dans un délai de 
deux ans, que la Conférence réunie à Gênes 
Ie 10 avril 1922 a demandé, en une résolution 
transmise aux organes compétent,s de la Société 
des Nations avec l'approbation du Conseil et 
de .l'Assemblée de la Société, que soient conclues 
et mises en vigueur Ie plus tot possible les con
ventions internationales relatives au régime 
des communications prévues dans les traités de 
paix et que l'article 379 du Traité de Versailles 
et les articles correspondants des autres traités 
ont prévu l'élaboration d'une convention 
général e sur le régime international des voies 
ferrées; 

Ayant accepté l'invita1;ion de la Société des 
Nations de participer à une conférence, réunie 
à Genève le 15 novembre 1923 : · 

Soucieux de mettre en vigueur les disposi
tions du Statut applicable au régime inter
national des voies ferrées, qui y a été adopté, 
et de conclure une convention générale à eet 
efl'et: 

Les Hautes Parties contractantes ont nommé 
pour leurs plénipotentiaires : 
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Le Présiûent du Reich allemand : 
Dr. Seeliger, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire, Délégué à la deuxième 
Conférence générale des Communications et du 
Transit, et 

M. Paul Wolf, Con eiller au Min.istère des 
Communications, Délégué à la deuxième Con-. 
férence générale des Commun.ication et du 
Tr:;tnsit; 

Le Président de la République autrichienne: 
M. Emerich Pflügl, Min.istre résident, Repré

sentant du Gouvernement fécléral auprès de la 
Société des Nations, Délégué à la cleuxième Con
férence générale des Co=un.ications et du 
Transit; 

Sa Majesté le Roi des Belges : 
M. Xa,,iee Neujean, Min.istre des Chemins de 

fer, Marine, Postes, Télégraphes et Téléphones 
de Belgique, Délégué à la deuxième Conférence 
générale des Commuu.ications et du Transit; 

Le Président de la Republique des Etats
Unis du Brésil : 
M. Ie Commandant-Major E. Leitao de Car

valho, Officier d'Etat-Major, Professeur à 
l'Ecole d'Etat-Major de Rio de Janeiro, Délégué 
à la deuxième Conférence générale des Commu
nications et du Transit, et 

M. Eliseu da Fonseca Montarroyos, Membre 
de la Commission consultative et technique des 
Commnnications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Communi
cations et du Transit; 

Sa Majesté Ie Roi du Royannie-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Domi
n.ions britanniques au-delà des mers, Empe
reur des Indes : 
Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Con

seiller économiqne principal du Gouvernement 
britann.ique, Délégué à la denxième Conférence 
générale des Commun.ications et du Transit; 

Pour Ie Domin.ion de la Nouvelle-Zélande: 
L'Honorable Sir James Allen, K.C.B., 

Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande 
clans Ie Royaume-Uni; 

Pour !'Inde: 
Le Très Honorable Lord Hard.inge of Pens

hurst, K.G., G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I .E. 
G.C.V.O., I.S.O., Conseiller privé, ancien Vice
Roi, ancien Ambassadeur; 

Sa Maj esté Ie Roi des Bulgares : 
L D . Mikoff, Chargé d'Affaires à Berne; 

Le Président de la République du Chili: 
M. Francisco Vivas Vicnna, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plén.ipotentiaire près le 
Conseil fédéral suisse, près Ie Président de la 
République tchécoslovaque, près Ie Prési
dent de la République autrichienne et près Son 
Altesse Sérénissime Ie Gouverneur de Hongrie, 
Délégué à la deuxième Conférence générale des 
Communications et du Transit; 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
M. P. A. Holck-Colding, Chef de département 

an Min.istère des Travaux publics, Membre de 
la Commission consultative et technique des 
Communications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Commu
cations et du Transit; 

Le Président de la République polonaise, 
Pour la Ville libre de Dantzig : 

M. le Professeur Bohdan Winiarski, Vice
Président de la Commission consultative et 
technique des Communications et du Transit, 

Délé~ué à la deuxième Conférence générale 
des IJO=unications et du Transit ; 

Sa Majesté le Roi d'Espagne : 
M. Guillermo Brockmann y Abarzuza, 

Inspecteur général des Chaussées, Canaux et 
Ports, Membre de la Commission consultative 
et techn.ique des Communications et du Transit, 
Délégué à la detLxième Conférence générale 
des Communications et du Transit; 

Le Président de la République esthonienne: 
M. Charles Robert Pusta, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire près Ie 
Pré ident de la République française, Membre 
de la Commission consultative et technique des 
Communications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Commu
nica.tions et du Transit ; 

Le Président de la République de Finlande : 
M. Urho Toivola, Secrétaire à la Légation de 

Finlande à Paris, Délégué à la deuxième Con
férence générale des Communications et du 
Transit; 

Le Président de la République française : 
M. Maurice Sibille, Député, Membre de la 

Commission consultative et techn.ique des 
Commun.ications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Commu
nications et du Transit ; 

Sa Majesté Ie Roi des Hellènes : 
M. A. Politis. Délégué technique du Gou

vernement hellénique à Paris, Délégué à 1/J. 
deuxième Conférence générale des Commu
nications et du Transit, et 

M. Demetre G. Phocas, Capitaine de frégate 
de la marine hellénique, Délégué à la deuxième 
Conférence générale des Commnnications et du 
Transit; 

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de 
Hon"rie: 
M. Emile de Walter, Conseiller mini tériel au 

Ministère royal de Hongrie des Affaires étran
gères, Délégué à la deuxième Conférence géné
rale des Commnn.ications et du Transit ; 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie : 
M. Paolo Bignami, ancien Sous-Secrétaire 

d'Etat, ancien Déput-é, Délégué à la deuxième 
Conférence générale des Communications et du 
Transit; 

Sa Majesté l'Empereur de Ja/?on: 
M. S. Okuyama, Conseiller d ambassade, 

Directeur adjoint du Bureau du Japon à la 
Société des ations à Paris, Délégué à la deu
xième Conférence générale des Commun.ications 
et du Transit ; 

Le Président de la République de Lettonie: 
M. Ie Dr. M. Walters, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Ie 
Roi d'Italie1 Délégué à la deuxième Conférence 
générale des Commun.ications et du Transit ; 

Le Président de la République lithuanienne: 
M. C. Dobkevicius, Conseiller à la Légation de 

Lithuanie à Paris, Délégué à la deuxième Con
férence générale des Commun.ications et du 
Transit; 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
M. Gabriel Smith, Délégué à la deuxième 

Conférence générale des Communications et du 
, Transit; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Le Jonkheer W. J. M. van Eysinga, Profes

seur à l'Université de Leyde, Membre de la 
Commission consultative et teohnique des 



729 15 DECEMBER (S.384) 1927 

Communications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Commu
nications et du Transit; 

Le Président de la République polonaise: 
M. Ie Professeur Bohdan Winiarski, Vice

Président dè la Commission consultative et 
technique des Communioations et du Transit, 
Délégué à la deuxième Conférenoe générale 
des Communications et du Transit; 

Le Président de la République portugaise: 
M. A. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de la 
République portugaise près Ie Couseil fédéral 
suisse; 

Sa Majesté Ie Roi de Roumauie : 
M. Ie Prnfesseur Georges Popesco, Inspecteur 

genéral, Directeur géuéral des Ports et Voies 
de Commuuication par eau, Délégué à la deux
ième Conférence générale des Communications 
et du Transit ; 

Le Président de la Républiq_ue de Salvador : 
M. J. G. Guerrero, Envoye extraordinaire 

et . Ministre plénipotentiaire près Ie Président 
de la République française et près Sa Majesté Ie 
Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence 
générale des Communications et du Transit; 

Sa Majest~ Ie Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes: 
M. B. Voukovitch, Directeur des Chemins de 

fer de l'Etat, Délégué à la deuxième Conférence 
générale des Communications et du Transit; 

Sa Majesté Ie Roi de Siam : 
M. Phya Sanpakitch Preecha, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa 
Majesté Ie Roi d'Espagne et près Sa Majesté Ie 
Rai d'Italie, Délégué à la deuxième Con{érence 
générale des Communications et du Transit ; 

Sa Majesté Ie Roi de , uède : . 
M. Ie Baron Alströmer, Envoyé extra

ordinaire . et Ministre plénipotentiaire près Ie 
Conseil fédéral suisse ; 

Le Conseil fédéral suisse : 
M. Ie Dr. Robert Herold, Directeur de la 

Division des Chemins de fer du Département 
fédéral des Postes et des Chemins de fer, Membre 
de la Commission consultative et technique des 
Communications et du Transit, Délégué à la 
deuxième Conférence générale des Commu
nications et du Transit ; 

Le Président de · la République tchéco
slovaque: 
M. Ie Dr. Robert Flieder, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipoteutiaire près Ie 
Conseil fédéral suisse, et 

M. Ie Dr. Frédéric Zadnik, Conseiller minis
tériel au Ministère des Chemins de fer, Délégué 
à la deuxième Conférence générale des Com
munications et du Traru;it : 

Le Président de la R épublique de !'Uru
guay: 
M. Benjamin Fernandez y Medina, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Sa l\fajesté Ie Rai d'Espagne, Président. de la 
Commission consultative et technique des Com
munications et du Transit : 
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui suit : 

Article r,re1ni,r. Les Etats contractants 
déclarent accepter Je Statut ci-annexé relatif 
au régime international des voies ferrées adopté 
par la deuxième Conférence générale des com-

munications et du transit, qui s'est réunie à 
Genève Ie ló novembre 1923. 

Ce Statut sera considéré comme faisant partie 
intégrante de la présente Convention. 

En conséquence, ils déclarent accept.er les 
obligations et engagements dudit Statut, con
formément aux termes et suivant les conditions 
qui y figurent. 

Art. 2. La présente Convention ne porte en 
rien atteinte aux droits et obligations qui 
résultent des dispo itions du Traité de Paix 
signé à Versai lles Ie 28 juin 1919, ou des dis
positions des autres traités analogues. en ce qui 
concerne les Puissances signataires ou béné
ficiaires de ces traité . 

Art. 3. La présente Convention, dont les 
textes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 

, 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout 
Etat représenté à Ja Conférence de Genève, 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. 4. La présente Convention est sujette à 
ratification. Les instruments de ratification 
seront transmis au Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui en notiefiera Ie dépè>t 
à tous Etats signataires ou adhérents. 

Art. ó. A partir du premier novembre 192-!, 
tout Etat représenté à la Conférence visée à 
l'article premier, tout Membre de la Société 
des Nations et tout Etat auquel Ie Conseil de la 
Société des Nations ama, à eet effet, communi
qué un exemplaire J,OUrra adhérer à la présente 
Convention. 

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un 
instrument communiqué au Secrétaire général 
de la Société des Nations, aux fins de dépöt dans 
les archives du Secrétariat. Le Secrétaire géné
ral notifiera ce dépöt immédiatement à t ous 
Etats siimataires ou adhérents. 

Art. 6. La présente Convention n'entrera 
en vigueur qu'après avoir été ratifiée au nom 
de cinq Etats. La date de sou entrée en vigueur 
sera Ie quatre-vingt-dixième jour après la 
réception par Je Secrétaire général de la Société 
des ::>rations de Ja cinquième ratification. 
Ultérieurement, la présente Convention prendra 
effet, en ce qui concerne chacune des Parties, 
quatre-vingt-dix jours après la réception de 
la ratification ou de la notification de l'adhé
sion. 

Conformément aux dispositions de l'article 1 
du Pacte de la Société des Nations, Ie Sécrétaire 
~énéral enregistrera la présente Convention Je 
iour de l'entrée en vigueur de cette dernière. 

Art. 7. Un recueil spécial sera tenu par Ie 
Secrétaire général de la Société des N ations, 
indiquant, compte tenu de l'article 9, quelles 
Parties out signé ou ratifié la présente Con
vention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce 
recueil sera constamment ouvert aux Membres 
de la Société et publication en sera faite aussi 
sou vent que possible, suivant les indications du 
Conseil. 

Art. 8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 2 de la présente Convention, celle-ci 
peut être dénoncee par l'une quelconque des 
Parties, après l'expiration d 'un délai de cinq 
ans, à partir de la date de son entrée en vigueur 
pour ladite Partie. La dénonciation sera faite 
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sous forme de notification écrite, adressée au 
Secrétaire général de la Société des N ations. 
Copie de cette notification informant toutes les 
autres Parties de la date à laquelle elle a été 
reçue leur sera immédiatement transmise par 
Ie Secrétaire général. 

La dénonciation prendra effet un an après la 
date à laq_uelle elle aura été reçue par Ie Secré
taire géneral et ne sera opérante qu 'en ce qui 
concerne l'Etat qui !'aura notifiée. · 

Art. 9. Tout Etat signataire de la présente 
Convention ou y adhérant peut déclarer, soit 
au moment de sa signature, soit au moment de 
sa ratification ou de son adhésion, que son 
acceptation de la présente Convention n 'engage 
pas, soit !'ensemble, soit tel de ses protectorats, 
colonies , possessions ou t erritoires d 'ou tre -m er 
soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et 
peut, ultérieurement et couformément àl'article 
5, adhérer séparément au nom de l'un quel
conque de ces protectorats, colonies, possessions 
ou territoires d'outre-mer exclus par cette 
déclaration. 

La dénonciation pourra également s'effectuer 
séparément pour tout protectorat, colonie, 
possession ou territoire d'outre-mer; les dis
positions de l'article 8 s'appliqueront à cette 
dénonciation. 

Art. 10. A l'expiration de chaque époci,ue de 
cinq ans après la mise en vigueur de la presente 
Convention, la revision de la présente Con
vention pourra être demandée par cinq Etats 
contractants. A toutes autres epoques, la re
vision de la présente Convention pourra être 
demandée par un tiers des Etats contractants . 

En foi de quoi, les plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie neuf décembre mil neuf 
cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui 
restera déposé dans les archives du Secrétariat 
de la Société des N ations. 
Allem,agne: SEELIGER 

Autriche: 
Belgique : 
Brésil : 

P. WOLF 
EMERICH PFLÜGL. 
XAVIER NEUJEAN. 
E. LEITAO DE CARVALHO 
E. MONTARROYOS. 

Empire Britannique : H . LLEWELLYN SMITH. 
Nouvelle-Zél.ande: J. ALLEN. 
]nde: HARDINGE OF PENSHURST. 
Bulgarie: D. MIKOFF. 
Chili: FRANCISCO RIVAS VICUNA. 
Danernark : A. HOLCK·COLDING. 
Ville Libre de Dant:ig: BOHDAN WINIARSKI. 
Espagne : GMO BROCKMANN 
Esthonie : C. R, PUSTA . 
Finl.ande : URHO TOIVOLA. 
France : MAURICE SIBILLE. 

Sous la r éserve prévue à .l'article 9 
de la présente Convention que 
ses dispositions n'engagent pas 
!'ensemble des Protectorats, 
Colonies, Possessions ou Terri
toires d'outre-mer soumis à la 
Souveraineté de la République 
française ou à son autorité. 

Grèce : A. POLITIS 

Hongrie : 
lt.alie : 
J apon : 
Lettonie : 

D . G. PHOCAS. 
WALTER. 
PAOLO BIGNAl\U. 
S. OKUYAMA. 
DR. M . WALTERS . 

Lithuanie: 
Norvège: 
Pays-Bas: 

DOBKEVICIUS. 
GABRIEL SMITH. 
V. EYSINGA 

à l'exception des t erritoires 
d'outre-mer, Indes Néerlandaises, 
Suriname et Curaçao. 

Pologne : BOHDAN WINIARSKI. 
Portugal : A. M . BARTHOLOMEU FERREIBA. 
Rou,nanie : Q, POPESCO. 
Salvador: J. GUSTAvo GUERRERO. 
Royaume des Serbes, Groates et S lovènes : 

B. VOUKOVITCH. 
Siam: PHYÄ SANPAKITCH PREECHA . . 
Suède : ALSTRÖMER. 
Suisse : HEROLD. 
Tshécoslovaquie : DR. ROBERT FIEDLER. 

DR. ZADNIK. 
Uruguay: B. FERNANDEZ y MEDINA. 

STATUT 
PREMIÈRE PARTIE. 

ÉCHANGES IN~'ERNATIONAUXPARCHEMINDEFE1l . 

CHAPITRE PREMIER. 
Liaison des lignes internationales. 

Article pre,n;er. En vue d'établir entre leurs 
réseaux les communications appiopriées aux 
besoins du trafic international, les Etats con
tractants s'engagent : 

Dans les cas ou les dits réseaux se trouvent 
déjà en contact, à réaliser la continuité du 
service entre les ligues existantes chaq ue fois 
que les besoins du trafic international l' im-
poseront; _ 

Dans les cas ou, pour satisfaire aux besoins 
du dit trafic, les liaisons existantes ne suffiraient 
pas, à se communiquer sans délai et à examiner 
amiablement entre eux leurs projets de ren
forcement de ligues existantes ou de con
structions de ligues nouvelles, dont la jonction 
avec les réseaux d'un ou de plusieurs Etats 
contractants, ou la prolongation sur Ie terri
toire d 'un ou de plusieurs Etats contractants, 
répondraient à ces besoins. 

Les dispositions qui précèdent n 'entraînent 
aucune obligation en ce qui concerne les ligues 
créées dans un intérêt régional ou de défense 
nationale. 

Art. 2. Vu l'intér êt que J>résente, en général, 
pour les usagers du chemin de fer et en particu
lier pour les voyageurs, la réunion au même 
point des diverses opérations à la sortie et à 
l'entrée, les Etats qui estimeraient ne pas en 
être empêchés par des considérations d'un 
autre ordre s'efforceront de réaliser cette 
réunion, soit par l' établissement de gares
frontière communes, ou tout au moins de gares 
communes pour chaque direction, soit par tous 
autres moyens appropriés. 

L'Etat sur Ie territoire duquel se trouvera 
la gare-frontière commune donnera à l'autre 
Etat toutes facilités pour l'établissement et le 
fonctionnement des bureaux nécessaires aux 
services indispensables à l'ex.écu tion du trafic 
international. 

Art. 3. L 'Etat sur le territoire duquel les 
ligues de raccordement ou les gares-frontière 
sont si<,uées accordera , sans qu'il soit de ce fait 
porté atteinte à ses droits de souveraineté ou 
d'autorité qui restent entiers, appui et assis 
t,ance dans l'exercice de k-urs fonctions aux 
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fonctionnaires d'Etat ou aux employés de che
mins de fer de l'aut re Etat, en ,rue de faeiliter 
ie trafic international. 

CHAPITRE II. 

M e,sures à prendre en rue de l' exécution d·u trafi,c 
international. 

Art. 4. Les Etats contractants, reconnais
sant la néeessité de laisser à l' exploitation des 
chemins de fer l'élasticité indispensable pour 
lui permettre de répondre a u x besoins com
plexes du trafic, entendent maintenir intacte 
la liberté de cette exploitation, tout en veillant 
à ce que cett~ liberté s'exerce sans abus à 
l'égard du tralie international. 

Ils s'engagent à donner au tralie international 
des faeilités raisonnables et s'interdisent toute 
discrimination qui aurait un caractère de mal
veillance à l'égard des autres Etats eontractants, 
de leurs nationaux ou de leurs navires. 

Le bénéliee des dispositions du présent ar ticle 
n'est pas limité aux transports régis par un 
contrat unique; il s'étend également aux 
transports v isés aux articles 21 en 22 du présent 
statut, sous les conditions spéciliées aux <lits 
articles . 

Art. 5. En ee qui concerne les facilités à 
assurer au tralie international des voyageurs et 
des bagages, les services seront organisés sui vant 
les horaires d'autant plus favorables et dans les 
conditions de rapidité et de confort d'autant 
meilleures que ces services correspondront à des 
courants de transport plus importants. 

Les Etats encourageront la mise en marche 
de trains directs ou, à défaut, la mise en service 
de voitures directes pour les grandes relations 
de tralie international, ainsi que toutes mesures 
ayant pour effet de rendre sur les dites relations 
les voyages particulièrement rapides et con
fortables . 

Art. 6. En ce qui eoncerne les facilités à 
assurer au tralie international des marchandises, 
les services seront organisés de manière à 
réaliser des conditions de rapidité et de régu
larité d'autant plus satisfaisantes qu' ils corres
pondront à des courants de transports plus 
importants. 

Les Etats encourageront les mesures tech
niques de toute nature ayant pour effet; sur les 
relations auxquelles co1Tespondent des courants 
de tralie international d'une importance 
exceptionnelle, d'assurer des services d'une 
efficacité également exceptionnelle. 

Art. 7. Au eas ou Ie trafic international se 
trouverait temporairement suspendu ou limité 
sur un itinéraire déterminé, les administrations 
exploitantes, autant qu'il leur appartient d'y 
remédier, s'efforceront de rétablir au plus tót 
un service normal et jusque-là d'acheminer le 
tralie par un autre itinéraire avee le concours, 
en cas de besoin, des administrations d'autres 
Etats qui seraient en mesure d'apporter le 
secours de Ieurs ligues. 

Art. 8. Les Etats contractants règlent les 
formalités de douane et de police de manière 
que le tralie international soit aussi pen entravé 
et retarclé que possible. Les mêmes obligations 
s'appliquent aux formalités relatives aux passe
ports pour autant qu'il en est exigé. 

Les Etats contraetants encourageront tout 
spécialement les mesures ayant pour effet de 

réduire les opérations à effeetuer dans les ga.res
frontière, en particulier les aeords relatifs à 
la fermeture des wagons passant en douane et à 
la mise des colis sous scellés douaniers; ainsi que 
toutes organisations permettant de reporter 
l'accomplissement des formalités douanieres à 
l'intérieur du pays. 

DEUXI~iVIE P ARTIE. 
EMPLOI RÉCil'ROQUE DU MATÉRIEL ROULANT 

ET U:NITÉ TECHNIQUE. 

Art. 9. Les Etats contractants, dans toute 
la mesure raisonnablement permise par les 
circonstances, inciteront les administrations 
de chemins de fer placées sous leur souveraineté 
ou autorité, et dont les ligues forment un réseau 
continu de voies du même écartement, à con
clure entre elles des conventions prévoyant tou
tes mesures de nature à permettre et faciliter 
!'échange et l'utilisation reciproque du matériel 
roulant. 

Ces conventions pourront également prévoir 
une assistance par la fourniture de wagons vides, 
lorsque cette assistance est nécessaire pour 
répondre aux besoins du tralie international. 

Ne sont pas comprises parmi les mesures 
faisant l'objet des conventions visées ci-dessus 
celles qui entraîneraient des modilications aux 
caractéristiques essentielles d'un réseau de 
chemin de fer ou d'un matériel roulant. 

Toutefois, dans les cas ou de telles modi
lications apparaîtraient spécialement désirables 
en raison de l'intensité du tralie et du peu 
d'importance relative de l'effort d'adaptation, 
les Etats contractants intéressés conviennent de 
se communiquer sans délai toutes propositions 
ayant ces modilications pour ob3et et d'en 
entreprendre amiablement !'examen. 

Art. 10. En vue de faciliter l'emploi réci
proque du matériel roulant, les Etats con
tractants faciliteront l'établissement de con
ventions visant l'unité technique des chemins 
de fer, notamment en ce qui concerne la con
struction et les conditions d'entretien du 
matériel roulant, ains i que Ie chargement des 
wagons dans tonte la mesure utile pour la 
bonne exécution du tralie international. 

En vue de donner au tralie international 
toutes les facilités et la sécurité désirables, ces 
conventions pourront, notamment en ce qui 
concerne les groupes de t erritoires -0ontigus, 
viser l'unification des conditions de constructioh 
et des installations techniq nes des chemins de 
fer. 

Art. ll. Des conventions spéciales pourront 
pl'évoir une assistance en matériel de traction 
et, dans les cas ou Ie justilierait Ie trafic inter
national intéressé, une assi~tance en com bustible 
on en énergie électrique. 

Art. 12. Des conventions spéciales entre 
Etats pourront prévoir que le matériel roulant 
d'une administration, y compris le matériel de 
traction, ainsi que les objets mobiliers de toute 
nature lui appartenant et contenus dans ce 
matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie 
sur un territoire autre que celui de l'Etat dont 
dépend l'administration propriétairc qu'en vertu 
d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire 
de eet Etat. 

Art. 1:1. L'emploi et la circulation en trafic 
international des wagons des pa rticuliers ou · 
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d'organismes autres que les administrations 1 
de chemins de fe,· feront l'objet de conventions 
spéciales. 

TROISI~l\fE PARTIE. 

RAPPORT E~TRE LE CH EMI~ D E FER ET SES 
USAGERS. 

Art. 14. Dans l'intérêt du trafic internatio
nal, les Etats contractants faciliteront, dans 
toute la mesure rai onnablement permise par 
les circonstances, l'établissement d'accords 
permettant l'emploi d'un contrat unique cou
vrant la totalité du transport ; ces accords 
s'efforceront d'atteindre Ie maximum d'uni
formité qui peut être réalisé dans Ie conditious 
visant l' exécution du contrat direct par chacune 
des administrations participant au transport. 

Art. 15. A défaut d'etablis ement d'un 
contrat de transport unique, il sera donné des 
faci li tés raisonnables pour l'exécution, sur 
la base de contrats successifs, des transports 
s'étendant sur les voies ferrées de deux ou 
plusieurs Etats contractants. 

Art. 16. Les ilispositions principales à 
envisager clans les conventions particulières 
régissant Ie contrat unique de transport de 
voyageurs et de bagages sont les suivantes : 

a) Le conditions clans lesquelles Ie chemin de 
fer est tenu on non d'accepter Ie contrat de 
transport: 

b) Les conilitions de la conclusion du contrat 
de transport et de l'établissement des t itres 
définissant Ie dit contrat; 

c) Les obligations et r èglements <lont Ic 
respect est imposé au voyageur; 

d) Les obligations du voyageur relativement 
à l'accomplis ement des formalités connexes 
telles que les formalités de douane nécessaires 
à l'exécution du transport; 

e) Les conditions de livraison des bagages; 
/) Les dispositions prévues en cas cl' inter

ruption de service ou autres clifficul.tés affectant. 
l'exécution des transports; 

g) La responsabilite du chemin de fer résul
tant du contrat de transport : 

h) L'exercice des actions naissant du contrat 
de transport t l'exécution des jugements. 

A1·t. 17. Les dispositions principales à 
envisager clans les conventions particul ières 
régissant Ie contrat unique de transport de 
marchand1ses sont les suivantes : 

a) Les conilitions dans lesquelles Ie chemin 
de fer est t enu ou non cl'accepter Je contra t de 
transport; 

h) Les conditions de la conclusion du contrat 
de transport et d 'établissement du titre cléfi
nissant Ie dit contrat ; 

c) La définition des obligations et respon
sabilités des diverses parties intervenant dans 
Ie contrat passé avec Je chemin de fer; 

d) Les dispositions relatives à l'itinéraire à 
suivre pour Ie transport et, Ie cas échéant, aux 
délais clans lesquels celui-ci doit être effectué ; 

e) Les conditions d'accomplissement, en cours 
de route, de formalités connexes (telles que 
les formalités de douane) nécessaires à l'exé
Cll.tion du transport ; 

f) Les conclitions de livraison de la marchan
dise et du paiement de la créance des chemins 
de fer · 

g) L;s garanties accordées au chemin de fer 
pour Ie paiement de a créance ; 

h) Les dispositions à prendre en cas d'em
p êchement au transport ou à la livraison ; 

;) La responsabili té du chemin de fer résul
tant du contrat de transport ; 

j) L'exercice des actions naissant du contrat 
de transport et l'exécution des jugements. 

QUATRitME PARTIE. 

TARIFS. 

Art. 18. Les tarifs en vigueur coniormément 
à la loi nationale, et dûment publiés a,vant leur 
mise en vigueur, déterminent : 

En ce qui concerne les voyag~urs et. les ba
gages, les prix de t.ran port, y compris les frais 
accessoires, s'il y a lieu, et les conclitions dans 
Ie quelles ils sont appliqués; 

En ce qui concerne les maechanclises, les prix 
des transports, y compris l<:s frais accessoires, 
Ie classcment de marchand1se auxq uelles ces 
prix sont applicables et les conilitions auxquelles 
est subordonnée cette appli cation. 

Le chemin de fer ne peut refuser à chaque 
transport Ie tarif qui lui est applicable, dès lors 
que les conditions du -dit tarif sont remplies. 

Art. 19. En trafic international, il ne peut 
être perçu, en sus des prix des tarifs appli 
cables à un transport donné, aucune autre 
somme que celles qui c!onstituent Ie rémuné
ration équitable des opérations effectuées en 
dehors de celles pour lesquelles les tarifs pré
voient une perception. 

A rt. 20. Les Etats contractants, recon
naissant la nécessité de !ai ser aux tarifs en 
général la souplesse indispensable pour leur 
permettre de s'adapter, aussi exactement que 
possible, aux besoins complexes du commerce 
et de la concurrence commerciale, entenclent 
maintenir intacte la liberté de leur tarification, 
suivant les principes admis par leur propre 
législation, tout en veillant à ce que cette liberté 
s'exerce sans abus à l'égard du trafi c inter
national. 

lis s'engagent à appliquer au trafic inter
national des tarifs raisonnables, tant par leur 
taux que par leurs conclitions cl'application et 
s'interilisent toute discrimination qui aurait 
un caractère de malveillance à l' égarcl des 
autres Etats contractants, de leurs nationaux 
ou de leurs na~ires. 

Ces clispositions ne font pas obstacle à l'éta
blissement, entre les chemin de fer et la navi
gation, de tarif communs respectant les prin
cipes posés par les précédents alinéas. 

Art. 21. Le bénéfice des d ispositions de 
l'article 20 n'est pas limité aux transport régis 
par un contrat unique. Il s'étend également 
à des transports qui comportent une série de 
parcours par chemin de fer, par mer ou par toute 
autre voie, empruntant les territoires de plusi
eurs Etats contractants et régis par des con
trats clistincts, sous réserve que les conèlitions 
ei -après soient remplies. • 

Chacun des contrats succesRifs doit rnention
ner la provenance initia le et la destination finale 
du transport; la marchandi e doit. pendant 
toute la durée du trajet total, rester sous la 
surveillance des transporteurs et être transmise 
par chacun d'eux au uivant sans interrnéili
aire et sans autre délai que celui nécessaire 
à l'accomplissement des opéra tions de trans
mission, des formalités administratives de 
douane, cl'octroi_, de police ou autres. 
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Art. 22. Les dispositions de l'articie 20 sont 
également applicables, aussi bien en trafic 
national qu 'en trafic ioternational par chemin 
de fer. atLx marchandises séjournant dans un 
port, ans que soit pris en considération le 
pavillon sous lequel elles ont été importées 
ou seront exportées . 

.drt. 23. Les Etats contractants s'efforceront 
de promouvoir l'établissement de tal"ifs inter
nationaux dans toute la mesure des besoins du 
trafic international auxquels il peut être 
raisonnablement donné satisfaction. Ils facili
t eront l'adoption de toutes mesures ayant pour 
effet, même en dehors des tarifs internationatLx, 
de renclre possible Ie calcul rapide des frais de 
transport pour les courants de trafic les plus 
importants. 

Art. 24. Les Etats contractants s'efforceront 
d'obtenir l'unification du mode de présentation 
des tarifs tant internationaux que nationaux, 
notamment en ce qui concerne les grou pes de 
territoires contigus, en vue de renclre plus ai ée 
l'application de ces tarifs pour Je trafic inter
national. 

CINQUIÊME PARTIE. 

ARRANOEMEN1'S FINANCIERS ENTRE ADMINI, 
STRATIONS DANS LEURS RELATIONS AVEC LE' 

INTÉRÊTS DU TRAFIC IN'l'ERNATIONAL. 

Art. 25. Les arrangements d'orclre financier 
entre administrations de chemins de fer devront 
se prêter à un fonctionnement suffisamment 
efficace pour n'entraîner aucune gêne dans 
l'exécution du trafic international et, en parti
culier, dans l'application du contrat unique de 
transport. 

Art. 26. En ce qui concerne les recettes des 
chemins de fer, les dispositions à envisager dans 
de tels arrangements sont notamment les 
suivantes: 

a) Règles relatives au droit de chaque 
administration de toucher la part lui revenant 
sur la créancc du chemin de fer; 

b) Règles 1·elatives à la possibilité de l'ad
ministration qui à négligé d'effectuer un en
caissement dont a charge lui incombait ; . 

c) Dispositions à prenclre pour assurer 
l'exatitude de la comptabilité, lorsque des 
admini trations font confiance à d'auti-es 
aclministrations pour l'établissement de cette 
comptabiiité : . 

cl) Dispositions relatives aux r èglements 
financiers entre aclministrations, ayant pour 
effet de réduire, clans toute la mesure permise 
par les circonstances, les mouvements de fonds 
nécessités par ces règlements. 

Art. 27. En ce qui concerne les sommes que 
Ie chemin de fer aura payées à ses usagers, les 
dispo itions à envisager dans les arrangements 
entre administrations de chemins de fer sont 
notamment les su ivantes : 

a) Règles relatives au recours de l'aclmi
nistration qui a payé une indemnité contre les 
autres administrations ayant concouru au 
transport: 

b) Dispositions relati ves à la tlétermination 
des responsabilités des cliverses administrations 
ou aux re ponsabilités qu'elles acceptent de 
considérer comme leur étant communes; 

c) Dispositions relatives au recoürs entre 
administrationR, lorsq ue l' une d 'elles a été con- 1 

duite à rembourser un tropperçu sur Ie montant 
de la. créance du chemin de fer ; 

cl) Règles relatives à l'acceptation par d'autres 
administrations des décisions de j ustice rendues 
contre une administration et l'ayant contrainte 
a payer une somme. 

Art. 28. Lorsque des difficultes se produisent 
du fait de la situation des changes et constituent 
une sérieuse entrave au trafic international, des 
mesures seront prises en vue d 'atténuer au 
maximum ces inconvénients. 

Toute administration de chemins de fer, 
exposée au risque de subir clans lerèg1ementdes 
décomptes des pertes sensibles, du fait des 
variations du change, pourra s'en couvrü· en 
percevant une prime qui sera fixée à un taux 
raisonnable, en rapport à.vee ce risque. Les 
arrangements conclus entre administrations de 
chemins de fer pourront prévoir des taux de 
change fixes sous réserve de revisions pério-
diq ues. . 

Des mesures seront prises rour emp êcher 
autant que possible toutes spécu.ations abusives 
auxquelles pourraient se livrer des inter
mécl:iaires dans les opérat.ions résultant de la 
sitiuation des changes. 

SIXIÊll'lE P ARTIE. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 29. Il pourra être exceptionnellement, et 
pour un terme aussi limité que possible, dérogé 
aux dispositions du présent Statut par de 
mesures particulières ou générales que chacun 
des Etats contractants serait obligé de prendre 
en cas d'événements graves .intéressant la 
sû reté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays, 
étant entendu que les principes du Statut, 
devTOnt être observés dans toute la mesure du 
possible. 

Art. 30. Aucun des Etats contractants ne 
sera tenu, par Ie présent Statut, d'assurer Ie 
transit des voyageurs dont l'entrée sur ses 
territoires sera prohibée ou des marchandises 
d'une catégorie dont l' importation estintercl:ite, 
soit pour raison clesanté ou clesécuritépubliques 
soit comme précaution contre les maladies des 
animaux ou des végétaux. En ce qui concerne 
les transports au tres que les transports en tran- . 
it, a ucun des Etats contractants ne sera tenu 

par le présent tatut d'as urer Ie transport des 
voyageurs, dont l'entrée sur ses territoires e t 
prohibée ou des marchandises clont l'impor
tation ou l'exportation est interdite, en vertu 
des lois nationales. 

Chaque Etat contractant aura Ie clroit de 
prendre, d'une part, les mesures de précaution 
nécessa.ireR relatives au transport des marchan
dises dangereuses on assimilees, étant entendu 
que de teiles mesures ne devront pas avoir 
pour effet d'établir des distinctions contraire 
aux principes du présent Statut, d'autre part, 
des mesures de police générales y compris la 
police des émigrants. 

Rien dans Ie présent Statut ne saurait non 
plus affecter les mesures qu'un quelconque des 
Etats contractants est ou pourra être amené 
à prenclre, en vertu de con ventions inter
nationales générales auxq uelles il est partie, ou 
qui pourraient être conclucs ultérieuremcnt, en 
particulier celles conclues sous les auspices de 
la Société des ~ations, relativomcnt au transit, 
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à l'exportation ou à l'importation d'une caté
gorie particulière de marcbandises, telles que 
!'opium ou autres drogues nuisibles, et les 
armes ou le produit de pêcberies, ou bien de 
conventions générales qui auraient pour objet 
de prévenir toute infraction aux droits de pro
priété industrielle, littéraire ou artistiq ue, ou 
qui auraient trait aux fausses marques, fausses 
indications d'origine ou a utres métbodes de 
commerce déloyal. 

Art. 31. Le présent Statut n 'impose à a ucun 
des Etats contractants une obligation nouvelle, 
du fait des présentes stipulations, de faciliter 
Ie transport des ressortissants d'un Etat non 
contractant ou de leurs bagages, ni de mar
cbanclises, voitures, wagons, ayant pour Etat de 
provenance ou de destination un Etat non 
contractant. 

Art. 32. Le présent Statut ne fixe pas les 
droits et les devoirs des bellii;(érants et des 
neutres en temps de g uerre. ·Néanmoins, il 
subsistera, en temps de guerre dans la mesure 
compatible avec ces droits et ces devoirs. 

Art. 33. Le présent Statut ne comporte 
aucunement Ie retrait de facilités plus grandes 
que celles résultant de ses dispositions et qu i 
auraient · été accordées dans des conditions 
compatibles avec ses principes au tralie inter
national par voie ferrée. Il ne comporte pas 
davantage l'interdiction d'en accorder, à 
l'avenir, de semblables. 

Art. 34. Conformément à l'article 23e du 
Pacte de la Société des Nations, tout Etat con
tractant qui pourra invoquer valablement 
contre l'application de l'une quelconque des 
dispositions du présent Sta tut sur tout ou partie 
de son territoire, une situation économique 
grave, résultant de dévastations commises sur 
son sol pendant la guerre de 1914--1918, sera 
considéré comme dispensé temporairement des 
obligations résultant de l'application de la elite 
disposition, étant entendu que les principes 
du présent Statut devront être observés dans 
toute la mesm-e possible. 

Art. 35. Si un différend surgit entre deux 
ou plusieurs Etats contractants au sujet de 
l'interprétation ou de l'application du présent 
Statut èt si ce différend ne peut être réglé , soit 
directement entre les parties, soit par la voie 
de tout autre moyen de règlement a miable, 
Jes parties au différend pourront, avant de 
recourir à toute procédure d'arbitrage ou à un 
règlement judiciaire, so'umettre Ie différend, 
pour avis consultatif, à l'organe qui se trou
Yerait institué par la Société des Nationscomme 
organe consu!tatif et technique des Membres de 
la Société, en ce qui concerne les communi
cations et Ie transit. En cas d 'urgence, un avis 
proYisoire pourra recommander toute mesure 
provisionnelle destinée notamment à rendre 
au tralie international les facilités dont il 
jouissait a,·ant l'arte ou Ie fait ayant donné 
lieu au différend. 

Si Ie différend ne pent être réglé par l'une 
des procédures indiquées dans Ie paragraphe 
précédent, les Etats contractants soumettront 
leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils n'aîent 
décidé ou ne décident, en Yertu d'un accord 
entre les parti es, de Ie porter devant la Cour 
perma.nente de J ustice internationale. 

Art. 36. Si !'affaire est soumise à la Cour 
, .erma,nente de ,Justice internationale, il sera , 

statué dans les conditions déterminées par 
l'ar ticle 27 du Statut de la dite Cour. 

En cas d'ar bitrage, et à moins q ue les parties 
n'en décident autrement, chaque partie dé
signera un arbitre et le troisième membre du 
Tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, 
ou, si ces derniers ne peuvent s'ent-endre, sera 
nommé par Ie Consei l de la Société des NationR 
sur la liste des assesseurs pour les affaires d<; 
communications et de transit mentionnées 
à l'article 27 du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale ; dans ce dernier cas, 
Ie troisième membre sera choisi conformément 
aux disposit ions de !'avant-dernier alinéa de 
l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 
du Pacte de la Société. 

Le Tribunal arbitral jugera sur la base du 
compromis arrêté d'un commun accord par 
les parties. Si les parties n'ont pu se mettre 
d 'accord, Ie tribnnal arbitral, statuant à 
l'unanimité, établira le compromis après 
examen des prétentions formulées par les par
ties; au cas ou l'unanimité ne serait pas obtenue, 
il sera statué par Ie Conseil de la Société, 
dans les conditions prévues au paragrapbe 
précédent. Si Ie compromis ne fixe pas la pro
cédure, Ie tribunal arbitral la fixera lui-même. 

Au cours de la procédure d'arbitrage et à 
moins de dispositions contraires dans Ie com
promis, les parties s'engagent à porter <levant 
la Cour permanente de Justice internat,ionale 
toute q uestion de cL:oit international ou tout 
point d'iut,erprétation juridique du Statut, dont 
Ie Tribunal arbitral, sur demande d'nne des 
parties, estimerait que Ie règlement du différend 
exige 'la solution préalable. 

Art. 37. Les Etats contractants faciliteront 
l'établissement de conventions particulières en 
vue de permettre l'exécution des dispositions du 
présent Sta.tut, lorsque les conventions exis
tantes ne seront pas sufüsantes à eet effet. 

Art. 38. Les dispositions du présent Statut 
pourront être étendues, par Ie moyen de con
ventions particulières, à des entreprises de 
transport par une voie quelconque a utre que la 
voie ferrée, notamment en tant que ces entre
pûses interviennent pour compléter un transport 
par chemin de fer. 

Ces entreprises sont alors soumises à toutes 
les obligations imposées et investies de tous les 
droits reconnus au chemin de fer par le présent 
Statut. 

Toutefois, les conventions particulières pré
vues au premier alinéa pourront admettre 
toutes dérogations au présent Statut qui pom
ront ré5ulter des moda!ités différentes de tran
sport. En particulier, en ce qui concerne Ie 
contrat app!icable à un transport intemational 
empruntant la voie fen-ée et la voie maritime, 
ces dérogations pourront prévoir l'application 
du droit marit.ime au parcours par rii.er. 

Art. 39. A défaut de l'application des con 
ventions pa1 ticulières prévues à l'article 38, 
il sera donnée des facilités raisonnables au 
mouvement des courants de transport emprun 
tant la voie ferrée et une voie dûférente, telle 
que la voie de mer. 

Ar!. 40. Les Etats contractants s'engagent 
à apporter à ceUes des conventions existantes 
qui contreviendraient anx clispositions du 
présent Statut, dès que les circonstances Je 
rendront possible et, tout au moins, a u moment 
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de l'expiration de ces conventions, toutes 
modification destinées à les mettre en harmonie 
,.,,·ec elles, que permettraient les condit ion 
~éographiques, économiques ou techniques des 
paysonrégionsquisontl'objetdecesconventions. 

Art. 41. Sans préj udice de l'application de 
l'article 24 du Pactc de la Société des Nat ions, 
tous offices ou bureaux, créés ou <levant être 
créés en vertu de conventions internatiouales, 
dont l'objet est ou serait de faci liter Ie r ègle-
111ent en tre Eta ts de q uestions rel.atives aux 
transports par voies ferrées, seront considérés 
comme procédant du m ême esprit que les 
organe de la Société des Nations et comme 
prolongeant dans leur domaine propre, envue 
de I'exécution de la présenteConvent ion, l'action 
des organes de la Société, et, en conséq uence, 
échangeront avec les services compétents de 
la ociété tous renseignements utiles concernant 
r exercice de leur miss ion de coopération inter
nationale. 

Art. 4:2. Les Etats contractants prendront 
toutes mesures nécessaires pour que soient 
communiquées à la Société des Nations toutes 
informations de nature à permettre aux orga
nismes de la Société I'excrcice des tacbes qui 
leur incombent en vue de l'application de Ia 
présente Convention. 

Art. 43. Il est entendu que Ie présent Statut 
ne doit pas être interprété comme réglant en 
quoi que ce oit les droits et obligations inter se 
de territoires faisant partie ou placés sous la 
protection d'un m ême Etat souverain, que ces 
territoires pris individuellement soient ou non 
Etats contractants. 

Art. 44. Rien dans les précédents articles 
ne poun-a être interprété comme affectant en 
quoi que ce soit les clroits ou obligations de 
tout Etat cont ractant en tant que Membre de 
la Société des Nations. 

BIJLAGE 2. 
PROTOCOLE DE SIG~ATURE DE LA 
CO'tl.TVENTION SUR LE RÉGIME INTER-

~ATIOKAL DE ' \'OTES FERRÊES. 
Au moment de procéder à la signature de la 

Com-ention sur le régime international des voies 
ferrées, conclue à Ia date de ce jour, les sous
signés, dûmeut autorisés, ont convenus de _ce 
qui suit: 

I. Il est entendu que toute différence de 
traitement entre pavillons, fondée exclusive
ment sur Ia considération du pavillon, doit 
être considérée comme discrimination de 
caract,\re malveillant au sens des articles 4 et 
20 du Statut ur Ie régime in ternational des 
voies ferrées. 

:2. Dans Ie cas 011 un Etat territoire auquel la 
Convention ne s'applique pas aurait m ême 
pavillon ou m ême nationalité qu'un E tat con
tractant, eet Etat ou ce territoire ne pourra se 
pré,-a!oir d'aucun clroit a ,uré par Ie présent 
, tatut au pavillon ou aux nationaux des Etats 
con t ractan ts. 

Le présent Protocole aura les mêmes force, 
valeur et durée que Ie Statut conclu à Ja date 
de ce jour et dont il doit être considéré comme 
fa i ant partie intégrante. 

Fait à Genève, Je ncuf décem bre mil neuf cent 
Y ngt-troi~. 

(8uii'ent Ie mêmes signalllres que cel/es firw
,·unt à la fin de la Gonvenlion.) 

COXVE TION AND TATUTE ON THE 
INTERNATIONAL REGIME OFRAILWAYS 

Germany, Austria Belgium, Brazil, the 
Britisb Empire (with New Zealand and India), 
Bulgaria, Cbile, Denmark, the Free City of 
Danzig, Spain, Esthonia, Finland, France, 
Greece, Rungary, Italy, Japan, Latvia, Lithu
ania, Norway, the Netherlands, Poland, P or
tuaal, Roumania, Salvador, Kingdom of the 
Se;bs, Croats and Slovenes, Siam, Sweden, 
Switzerland, Czecboslovakia and Uruguay, 

Desirous of making provision to secure and 
maintain freedom of communications and 
transit, and of promoting for tbat purpose 
international co-operation in the organisation 
and werking of traffic : · 

Being also desirous of ensuring the appli
cation of the principle ofteehqnitabletreatment 
of commerce to the international regime of 
ra ilways; 

Considering that the best metbod of achiev
ing tbeir l?resent purpose is by means of a 
genera! convention to wbich t he greatest pos
sible num her of States can later accede ; 

Recognising that international agreement in 
respect of railway transport bas already been 
the subject of many spe~ial conventions between 
States and between railway administrations, 
and tbat it is precisely by means ol such special 
conventions that international co-operation in 
this domain can make the most effective pro
gress in the practical application of principles 
establisbed by a genera] convention ; 

Considering, however, that, so far from 
limiting the effect and scope of sucb special 
conventions or interfering with direct relations 
and negotiations between railway adminis
trations, or in any way affecting the rights of 
sovereignty or autbority of States, it is, on the 
contrary, by a concise and systematic codi
fi cation of recognised international obligations 
in respect of international railway traffic that 
the principles already established between 
certain States or certain administrations can 
be l!iven the widest possible extension, and that 
in the future the conclusion of new special 
conventions, to suit the requirements and 
clevelopments of interna tional traffic, can be 
facilitated in the greatest possible measure ; 

And whereas t.be Conference wbicb met at 
Barcelona on March 10th, 1921, on the invi 
tation of the League of Nations, recommended 
tbat a Genera! Convention on the Interna
tional Regime of Railways sbould be concluded 
within a period of two years; and wbere1ts the 
Conference wbich met at Genoa on April 10th. 
1922, requested, in a r'clsolution wbich was 
transmit.t-ed to the competent organisations of 
the League of Nations with the approval of the 
Council and the Assombly of the League, that 
the Interna.tional Conventions relating to the 
R egime of Communications contemplated by 
the Treaties of Peace shoulrl be concluded and 
put into operation as soon as possible ; and 
whereas Art-iele 379 of the Treaty of Versailles 
and the corresponding Articles of the other 
Treaties provided for the preparation of a 
Genera! Convention on the International Regime 
of Railways; 

H aving accepted the invitation of the League 
of Na tions to t ake part in the Conference which 
met at Gene,-a on November 15th, 1923; 
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Anxious to bring into force the provisions of 
the Statute rela ting to the International R e
gime of Railways adopt.ed thereat and to 
conclude a Gf'neral Convent ion for this purpose : 

The High Contracting Parties have appointed 
as their plenipotentiaries : 

. The President of the German Reich : 
Dr. Sèeliger, Envoy E xtraordinary and Mi

nister P lenipotentiary, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit. and 

M. Paul Wolf, Ministerial Counsellor in the 
~Iinistry of Communica,tions, Delegate at the 

econd Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

The President of t he Austrian R epublic : 
M. Emerich .Pflügl, Resident Minister, 

Representative of the Federal Government 
accredited to the League of Nations, Delegate 
at the Second Genera! Conference on Commu
nications and Transit; 

His Ma,jesty the King of the Belgians : 
M. Xavier Neujean, Minister of Railways, 

::\Iercantile Marine, Posts, Telegraphs and 
Telephones of Belgium, Delegate at t he Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

The President of the Republic of the 
United States of Brazil : 

Commandant-Major E . Leitao de Carvalho, 
Staff Officer, Professor of the Staff College at 
Rio de Janeiro, Delegate at the Second Genera! 
Conference on Communications and Transit, and 

M. Eliseu da Fonseca Montarroyos, Member 
of the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at 
the Second Genera! Conference on Commu
nications and Tran_sit ; 

His Majesty the King of the United King
dom of Great Britain and Ireland and of the 
British Dominions beyond the Seas, Emperor 
of India: 
Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Chief 

Economie Adviser of the British Government, 
Delegate at the Second Genera! Conference 
on Communications and Transit ; 

For the Dominion of New Zealand: 
The Honourable Sir James Allen, K.C.B., 

High Commissioner for New Zealand in the 
United Kingdom ; 

For India: 
The Hon. Lord Hardinge of Penshurst, ICG., 

G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.1.E., G.C.V.O., 
I.S.O., Privy Councillor, former Viceroy, former 
_.\m bassador ; 

His Majesty the King of the Bulgarians : 
M. D. Mikoff, Chargé d 'Affaires at Berne; 

The President of the Republic of Chile : 
M. Francisco Rivas Vicuna, Envoy Extra

ordinary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council, to the President of the 
Czechoslovak Republic, to the President of the 
Austrian Republic and to His Serene Highness 
the Governor of Htmgary, Delegate at the 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

His Majesty the King of Denmark : 
M. P. A. Holck-Colding, Director of Section 

at the Ministry of Public Works, Member of 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at t he 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit; 

The President of the Polish Republic, 
For the Free City of Danzig : 

Professor Bohdan ,vi niarski, Vice-Chairman 
of the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at the 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

His Majesty the King of Spain: 
M. Guillermo Brockmann y Abarzuza, 

Inspector-General of Roads, Canals and Ports, 
Member of t he Advisory and Technica! Com
mittee for Communications and Transit, Dele
gate at the Second Genera! Conference on 
Communications and Transit; 

The President of the Esthonian Republic : 
M. Charles Robert Pusta, Envoy Extra

ordinary and :Minister Plenipotentiary to the 
President of the French Republic, Member of 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit, Delegate at the 
Second Genera! Conference on Communications 
and Transit ; 

The President of the R epublic of Finland : 
M. Urho Toivola, Secretary at the Finnish 

Legation in Paris, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

The President of the French Republic : 
M. Maurice Sibille, Member of Parliament, 

Member of the Advisory and Technica! Com
mittee for Communications and Transit, 
Delegate at the Second Genera! Conference on 
Communications and Transit; 

His Majesty the King of the Hellenes : 
M. A. Politis, Technica! Representative of 

the Hellénic Government in Paris, Delegate 
at the Second Genera! Conference on Com
munications and Transit, and 

M. Demetre G. Phocas, Captain in the 
Hellenic Navy, Delegate at the Second Ge
nera! Conference on Communications and 
Transit; 

His Serene Highness the Governor of 
Hungary: 

M. Emile de Walter, Ministerial Counsellor 
at the Royal Hungarian Ministry for Foreign 
Affairs, Delegate at the Second Genera! Con
ference on Communications and Transit; 

His Majesty the King of Italy : 
M. Paolo Bignarni, former Under-Secretary 

of State, former Member of the Chamber of 
Deputies, Delegate at the Second Genera! 
Conference on Communications and Transit ; 

His Majesty the Emperor of Japan: 
M. S. Okuyama, Counsellor of Embassy, 

Assistant Head of the J apanese Leacrue of 
N ations Office in Paris, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

The President of the Republic of Latvia : 
Dr. M. Walters, Envoy Extraordinary and 

Minister Plenipotentiary to His l\fajesty the 
Kin~ of Italy, Delegate at the Second Genera! 
Conterence on Cornmunications and Transit; 

The President of the Republic of Lithuania: 
M. C. Dobkevicius, Counsellor at the Lithu

anian Legation in Paris, Delegate at the Second 
Genera! Conference on Communications and 
Transit; 

His Majesty the Kincr of Norway: 
l\L Gabriel Smith, DeÎegate at the Second 

genera! Conference on Communications an 
Transit; 
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Her Majesty the Queen of the Netherlands : national Regime of Railways annexed hereto 
Jonkheer W. J. M. van Eysinga, Professor I adopted by the econd Genera! Conference 

at the University of Leyden, Member of the on Communications and Transit which met at 
Advisory and Technica! Committee for Com- , Geneva on November 15th, 1923. 
munications and Transit, Delegate at the This Statute shaU be deemed to constitute an 
Second Genera! Conference on Communications integral part of the present Convention. 
and Transit; Consequently, they hereby declare that they 

The President of the Polish Republic : accept the obligations and undertakings of the 
Professor Bohdan Winiarski, Vice-Chairman said Statute in conformity with the terms and 

of the Advisory and Technica! Committee for in accordance with the conditions set out 
Communications and Transit, Delegate at the therein. 
, econd Genera! Conference on Communications Art. 2. The present Convention does not 
and Transit; in any way affect the rights and obligations 

The President of the Portuguese Republic : 1 arising out of the provisions of the Treaty of 
i\f. A. Bartholomeu Ferreira , Envoy Extra- Peace signed at Versailles on June 28th, 1919, 

ordinary and Minister P lenipotentiary of the or out of the provisions of the other correspond-
Portuguese Republic to the Swiss Federal ing Treaties, in so far as they concern the Powers 
Council; which have signed, or which benefit by, such 

His Majesty the King of Roumania : Treaties. 
Professor Georges Popesco, Inspector-Gene- Art. 3. The pre ent Convention, of which the 

ral, Director-Genera! of Ports and Waterways, French and English texts are both authentic, 
Delegate at the Second Genera! Conference shall bear this day's date and shall be open for 
on Communications and Transit ; signature until October 31st, 1924, by any State 

The President of the Republiri of Salvador : represen.ted at the Conference of Geneva, by any 
M .. r. G. Guerrero, Envoy Extraordinary and Member of the League of Nations, and by any 

:Minister Plenipotentiary to the President of the State to which the Council of the League of 
French Republic and to His Majesty the King Nations shall have communicated a copy of the 
of Italy, Delegate at the Second Genera! Convention for this purpose. 
Conference on Communications and Transit; Art. 4. The present Convention is subject 

His Majesty the King of the Serbs, Croats to ratification. The instruments of ratification 
and Slovenes: shall be deposited with the Secretary-General 
M. B. Voukovitch, Director of the State of the League of Nations, who shall notify their 

Rai lways, Deleoate at the Second Genera! , receipt to every State signatory of or acceding 
Confnence on Communications and Transit : to t-he Convention. 

Ris Majesty the King of Siam: Art. 5. On and after November 1st, 1924, 
M. P hya Sanpakitch Preecha, Envoy Extra- the present Convention may be acceded to by 

ordinary and Minister Plenipotentiary t o His any State represented at the Conference 
Majesty t he King of Spain and to His Majesty referred to in Article ], by any Member of the 
the K ing of ltaly, Delegate at the Second League of Nations, or by any Sta!R to which 
Genera! Conference on Communications and the Council of the League of Nations shall 
Transit; have communicated a copy of t he Convention 

His Majesty the King of Sweden: for this purpose. 
Baron Alströmer, Envoy Extraordinary and Accession shall be effected by an instrument 

Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal communicated to the Secretary-General of the 
Council ; League of Nations to be deposited in the 

The Swiss Federal Council: archives of the Secretariat. The Secretary-
Dr. Robert Herold, Director of the Railway Genera! shall at once notify such deposit to 

Division of t.he Federal Department of Posts and every State signatory of or acceding to the 
Railways, Member of the Advisory and Tech- Convention. 
nical Commitoee for Communications and Art. 6. The present Convention wil! not 
Transit, Delegate at the Second Genera! come into force until it has been ratified in the 
Conference on Communications and Transit ; name of five States. The date of Lts coming 

The President of the Czechoslovak Repu- into force shall be the ninetieth dav after the 
blic : receipt by the Secretary-General of the League 
Dr. Robert Flieder, Envoy Extraordinary of Nations of the fifth ratification. Thereafter, 

and Minister Plenipotentiary to the Swiss the present Convention will take effect in the 
Federal Council, and case of each P arty ninety days after the receipt 

Dr. Frédéric Zadnik, Ministerial Counsellor of its ratification or of the notifi cation of its 
at the Ministry of Railways, Delegate at the accession. 
Second Genera! Conference on Communications In compliance with the provisions of Article 
and Tran~it; 18 of the Covenant of the League of Nations, 

The President of the Republic of Uruguay : the Secretary-General wil! register the present 
M. Benjamin Fernandez y Medina, Envoy Convention upon the day of its coming into force. 

Extraordinary and Minister Plenipotentiary Art. 7. A special record shall be kept by the 
to His Majesty t he King of Spain, Chairman of Secretary -General of the League vf Nations 
the Advisory and Technica! Committee for showing, with due regard to the provisions of 
Communications and Transit ; Article 9, which of the Parties have signed, 

who, after communicating their full powers, rati.6.ed, acceded to or denounced the present 
found in good and due form, have agreed a~. Convention. This record shall be open to the 
follows: Members of t he League at a ll times; it shall be 

Article I. The Contracting States decia re published as often as possible, in accor<lance 
that they accept t.he Statute on the Inter- with the <lirections of the Council. 
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Art. 8. Subject to the provisions of Article 2 
above, t he present Convention may be denoun
ced by any Party thereto after the expiration 
of five years from the date when it carne into 
force in respect of t hat Party. Denunciation 
shall be affected by notification in writing 
addressed to the Secretary-General of the 
League of Nations. Copies of such notification 
shall be transmitted forthwith by him to all t he 
other Parties, informing them of the date on 
which it was received. 

A denunciation shall take effect one year 
after the date on which the notification thereof 
was received by the Secretary-General, and 
shall opera.te only in respect of the notifying 
State. 

Art. 9. Any State signing or adhering to 
the present Convention may deciare, at the 
moment either of its signature, ratification or 
accession, that its acceptance of the present 
Convention does not include any or all of its 
colonies, overseas possessions, protectorates 
or overseas territories under its sovereignty or 
authority and may subsequently adhere, in 
conformity with the provisions of Article 5, 
on behalf of any such colony, overseas posses
sion, protectorate or territory excluded by such 
declaration. 

Denunciation may also be made separately 
in respect of any such colony, overseas pos
ses~ion, protectorate or territory, and the 
provisions of Article 8 shall apply to any such 
denunciation. 

Art. 10. On the expiration of each period 
of five years after the comin~ into force of the 
present Convention, its revision may bedem
anded by five Contracting Sta tes. At all other 
times revision of the present Convention may 
be demanded by one-third of the Contracting 
States. 

In faith whereof the abovenamed plenipotent
iaries have signed the present Convention. 

Done at Geneva the ninth day of December, 
one t housand nine hundred and twenty-three, 
in a single copy which shall remain deposited 
in the Archives of the Secretariat of the League 
of Nations. 

Volgen de onderteekeningen. 

, TATUTE 
PART I. 

I NTERCHANGE OF INTERNATIONAL TRAFFIC 
BY RAir.. 

CHAPTER I. 

J1mction of International Line.~. 
Article 1. With a view to establishing sucb 

connections between their railway systems as 
are demanded by t he reguirements of inter
national traffic, the Contrac•ing States under
take : 

In cases where the said railway systems are 
already in contact, to provide for a t hrougb 
service connecting the existing lines wherever 
the needs of international t raffi c so require; 

In cases where the existing connections are 
not sufficient to meet the requirements of the 
said t raffic, to communicate to eacb other 
without delay, and to examine together, in a 
friendly spirit, their schemes for the reinforcing 
of existing lines or the construction of new 

line the junction of which with the railway 
systems of one or more Contracting States, 
or the extension of which on to the territory of 
one or more Contracting States, would meet 
such requirements. 

The foregoing provisions do not involve any 
obligation affecting lines constructed in the 
interests of particular localities or of national 
defence. 

Art. 2. In view of the genera! importance 
to users of railways, and in particular to pass
engers, of performance of the various exit and 
entry formalities at the same place, those 
States which do not fee! themselves prevented 
from doing so by considerations of another 
nature shall endeavour to secure this object 
either by establishing common frontier stations, 
or at least common stations for traffic in each 
direction, or by any other suitable means. 

The State on whose territory the common 
frontier station is situated shall afford to t he 
other State every facility for establishing and 
working the offices necessary for the services 
indispensable to international traffic. 

Art. 3. The State on whose t erritory the 
junction lines or frontier stations are situated 
shall, without prejudice to its rights of sover 
eignty or autbority, which shall remain intact, 
afford to the State officials or railway employees 
of the other State support and assistance in the 
exercise of their duties wit h a view to facilitat
ing international traffic. 

CHAPTER IT. 

Working Arranqements _lor Tnternational Traffec . 

Art. 4. Recognising the necessity of grant ing 
sufficient elasticity in the operation of railways 
to allow the complex needs of traffic t-0 be met, 
it is the intention of the Contracting States 
to maintain unimpaired full freedom of operation 
while ensuring that such freedom is exercised 
without detriment to international traffic . 

They undertake to give reasonable facilities to 
international traffic and to refrain from all 
discrimination of an unfair nature directed 
against the other Contracting States, their 
nationals or their vessels. 

The benefit of the provisions of the present 
article is not confined to traffic !!Overned by a 
single contract; it extends also to the traffic 
dealt with in Articles 21 and 22 of the present 
Statute subject to the conditions specified in the 
said artides. 

Art. 5. As regards the facilities to be 
a fforded to international passenger and baggage 
traffic, services shall be so organised that the 
t ime-tables shall be more favourable and the 
conditions of speed and comfort sball be het.ter, 
in accordance with t he great,er importance of 
the traffic movements with which sucb services 
deal. 

The States shall encourage the establishment 
of through trains or, failing through trains, 
the running of through carriages on the main 
international traffic routes, and all other 
measures calculated to make travel on t he sairl 
routes particularly speedy and comfortable. 

Art. 6. As reS?ards the facilities to be afforded 
to international goods traffic, services shall be 
organised in such a, marmer as to ensure con-
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ditions of ~peed and regularity in a ccordance 
,vit,h the importance of t he traffic carried. 

The Sta tes shall encourage technica! measures 
of all kinds calculated to ensure an exceptionally 
efficient, service on the routes by which inter
national tra ffi c of exceptional importance 
passes. 

Art. 7. In the event of international traffi c 
being temporarily suspended or restricte<l on 
a given route, the administrations working 
lines on t hat route, in so far as it is w:ithin their 
province to t ake remedial measures, shall 
endeavour t o re-establish a normal service as 
soon as possible, and, in the meantime, to send 
t he traffi c by another route, if necessary wit h 
t he aid of the administrations of other States 
which may be in a position to give assistance 
over their system . 

A rt. 8. The Contracting St ates shall so 
regulate their Customs a nd police formalit ies 
as to subject international t.raffic t o the least 
possible hindrance and delay. The same oblig
ation shall apply to passport formalit ies in so 
far as such are required. 

The Contracting Stat es shall specially 
encourage measures calculated to restrict the 
formalities a t front ier stations, and par t icularly 
agreements concerning the fastening of wagons 
and t he sealing of baggage passing throug h 
under Customs cont rol, and also a,rrangements 
allowing Customs formalities t o be carried out 
in t he interior of a country . 

PAR T II. 
RECIPROCITY IN THE USE OF R OLLING-STOCK : 

TECH NICAL UNIFORMITY, 

Art. 9. So far as circumstances reasonably 
permit, t he Contracting St ates shall urge t he 
railway administrations under their sovereignty 
or aut hority, whose lines form a cont inuous 
system of the samc gauge, t o enter in•-o agreem
ents with each ot her providing for all such 
measures as are ca.!cnla ced t-o allow or facilitate 
the exchange and reciprocal use of rolling
stock. 

Such agreements may also provide for giv ing 
assistance by thf" supply of empt:v wagons in 
cases where such assistance is necessary to 
meet t he needs of interna t-ional t raffic . 

Measures which would entail m odifications 
in t he essential characteristics of a railway 
system or rolling-st ock are not included a mong 
t he measures to be dealt w:ith in the above
mentioned agreements. 

~evertheless, in cases where such m odi 
fications appear specially desirable owing to the 
intensity of the traffic and t he -compara,tively 
small extent of the adaptation required, the 
Contracting Stat es concerned agree to commu
n:icate t o each other without delay any proposal 
as to such modifications and t o examine such 
proposals together in a friendly spirit. 

Art. 10. Wit h a view to fac ilitating the 
reciprocal use of rolling-stock , .t he Contracting 
States shall facilita t e the conclusion of agreem
ents for technica! unüormity of railways, 
par t icularly in respect of the construction and 
maintenance of rolling-stock, and the Joe.ding 
of wagons, in so far as such agreements m ay be 
advantageous for the. proper carriage of inter
national traffic. 

With a view to affording international 
traffic all the facilities and security desirable, 
such agreements may, particu!R,rly in t he case 
of groups of contiguous countries, provide for 
t he standa rdisation of cond..itions of construction 
and of railway equipment of a technica! nature. 

Art. ll. Special agreements ma:v also provide 
1 for assist ance by t he supply of locomotives and, 

should t he international t raffic concerned 
1 j ustify it, by t he supply of fnel or electric 

power. 
Art. 12. Special agreements between States 

may prm-ide that the rolling-stock of any 
admin:istration, including locomotives and all 
movable property forming part of and contained 
in such rolling-st ock, shall be immune from 
seizure on the t erritory of a Stat e other than 
t hat to which the owning administration 
belongs, excep t in virtue of a judgment of t,he 
courts of the Jatter State. 

Art. 13. The use and the circulation in 
international traffi c of wagons of private 

1 
persons, or organisations other than railway 
administrations, shall be dealt with by special 
agreements . 

PART III. 
R ELATIONS BETWEE N THE R AILWAY AND I TS 

USERS . 

Art. 14. In t he interest s of international 
traffic, . the Contracting Stat es shall, so far as 
circumstances reasonably permit, facilitate t he 
conclusion of agreement s permit ting t he use 
of a single contract to cover an entire journey ; 
in such agreements an effort will be made t o 
attain the greatest possible measure of uniform
ity in the conditions governing the execution of 
the t hrough cont ract by each of t he various 
administra.t ions taking part in t he carrying of 
the t raffic . 

Art. 15. Failing a single t ransport contract, 
reasonable facilit ies shall be afforded for the 
carr iage on succes ive contract s of t raffic passing 
over the railways of two or more Contracting 
St at es. 

Art. 16. The principal matt ers to be dealt 
,vith by t he special agreements relating to the 
single transport contract for passengers and 
baggage are t he following : 

(a) The conditions under which t he railway is 
obliged t o accept, or is at liberty t o reject, t he 
transport contract ; 

(b) The condit ions govern:ing t he conclusion 
of the t ransport contract and t he drawing up 
of t he document containing the terms of tlie 
contract ; 

(c) The obligations and regulations with which 
t he passenger is obliged t o comply; 

(d) The passenger's obligations as regards the 
compliance with other formalities (such as 
Cust oms formalitiesj connected with t he 
journey and necessary for its completion; 

(e) The conditions of delivery of baggage ; 
(/) The provisions applicable in t he case of 

interruption of service or other hindrances to the 
completion of the journey ; 

(g) The responsibilit y assumed by the railways 
under t he transpor t contract ; 

(h) Rights of action arising out of t he 
transport contract and t he enforcement of 
judgments. 

Art. 17. The principal matters to be dea.lt 
47*. 
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with by the special agreements relating to the 
single transport contract for goods are the 
following: 

(a) The conditions under which the railway 
is obliged to accept, or is at liberty to reject, 
the transport contract ; 

(b) The conditions governing the conclusion 
of the transport contract and the drawing up of 
the document containing the terms of the 
contract; 

(c) Definition of the obligations and respon
sibilities of the various parties concerned in the 
contract, concluded with the rail way : 

(d) Provisions relating to the route to be 
followed and to the time-limit, if any, within 
which the transport should be completed; 

(e) The conditions regulating compliance 
during the journey with other formalities (such 
as Customs formalities) connected with and 
necessary for the carriage of the goods ; 

(/) The conditions governing the delivery of 
the goods, and the conditions of payment of 
the railway charges ; 

(g) The guarantees given to the railway for 
the payment of its charges ; 

(h) The measures to be taken in ca e of 
obstacles preventing carriage or delivery ; 

(i) The responsibility assnmed by the railway 
under the transport contract : 

(i) Rights of action arising out of the transport 
contract and the enforcement of judgments. 

PAHT IV. 

TAt<TFr.0 • 

Art. 18. The tarifü in force in accordance 
with national laws and duly published before 
coming into force shall fix : 

In respect of passengers and baggaae, the 
rates for carria.ge, including incidental charges, 
if any, and the conditions imder which they 
shall be applied ; 

In respect of goods, the rates for carriage, 
including incidental charges, the classification 
of goocls to which these rates are applicable and 
the condit-ions to which such application sball 
be subject. 

The railways shall be obliged to grant to 
any traffic the tariff applicable to it, provided 
that the traffic fulfils the conditions of the tariff. 

Art. 19. As regards international traffic, the 
railways may not levy, over and above the 
charges fixed in the tariffs applicable to àny 
pl}rticular traffic, any charges other than those 
which constitute an equitable remuneration for 
services which are not covered by the charges 
fixed in the tariffs. 

Art. 20. The Contract,iog tates, recognising 
the necessi ty in genera! of lea ving tariffs 
sufficient flexibility to permit of their being 
adapted as closely as possible to the complex 
needs of trade and commercial competition, 
retain full freedom to frame their tariffs in 
accordance with the principles accepted by 
their own legislation, provided that this freedom 
is exercised without detriment to internations1,l 
traffic . 

They nndertake to apply to international 
traffic tariffs which are rea onable both as 
regards their amounts and the conditions of 
their application, and undertake to refrain 
from all çliscrimioation of an unfair nature 

directed against the other Contracting States, 
their nationals or their vesgels. 

These provisions shall not prevent the 
establishment of combined rail and sea tariffs 
which complv with the principles laid down in 
the previous' paragraphs. 

Art. 21. The benefit of the provisions of 
Article 20 shall not be confined to transport 
based on single contracts. It shall extend 
equally to transport made up of successive 
stages by rail, by sea or by any other mode,of 
transport traversiog the territory of more than 
one Contracting State and regulated by separate 
contracts, subject to the fulfilment of the 
following conditions : 

Each of the successive contra.cts must specify 
the initia! source and final destination of the 
consignment ; during the whole duration of 
carriage the goods must remain nnder the 
supervision of the carriers and must be for
warded by each carrier to his successor direct 
and without delay other than that necessary 
for the completion of the transport operations 
and the Customs, octroi, pol;ce or other admi
nistrati,e formalities. 

Art. 22. The provisions of Article 20 shall be 
equally applicable to internal, as well as to 
international, traffic by rail as regards goods 
which remain temporarily at the port without 
regard to the flag uncler ,vhich they have been 
imported or will be exported. 

Art. 23. The contractiog States shall ende
avour to promote the establishment of inter
national tariffs to meet all the needs of inter
national traffic which t hey can reasooably 
satisfy. They shall also facilitate the adoption 
of all measures tending, even apart from 
international tariffs, to make possible the ready 
calcuJation of the transport charges as regards 
the more important movements of traffic . 

Art. 24. The Contracting States shall ende- · 
avour to obtain nniformity in the mode of 
presentation of both international and national 
tariffs, particularly in respect of ~roups of 
contiguous territories, with a view to facilitating 
the .application of such tariffs in respect of 
international traffic. 

PART v. 
FlNANCIAL ARRA 'GEMENTS BETWEEN RAILWAY 
An~u~a TRATIONS IN THE INTEREST OF INTER

NATIONAL TRAFFIC. 

Art, 25. The financial arrangements· between 
railway aclministrations shall be such as not to 
hamper the working of international traffic and 
particuJarly the application of single transport 
contracts. 

Art. 26. As regards railway receipts, the 
matters to be dealt with by these arrangements 
are, more particularly, the following : 

(a) ReguJations respecting the right of each 
aclministration to receive its share of the sums 
due to the railways; 

(b) Regulations respecting the responsibility 
of an administration which faits to c:illect a 
sum for the collection of which it is responsible; 

(c) Arrangements to be ma.de to ensure the 
accuracy of accounts where administrations 
entrust such accountancy work to other ad
ministrations ; 

(d) Arrangements for reducing, so far as 



741 15 DECEMBER (S.384) 1927 

circumstances permit, the actual tn1nsfer of 
funds necessitated by financial settlements 
between administrations. 

Art. 27. As i-egards sums wbich a railway , 
bas paid to its users, the matters to be dealt 
with in arrangements between railway ad
ministrations are, more particularly, the 
following: 

(a) Regulations regarding the right of recourse 
of an administration which bas paid compen
sation against other administrations taking part 
in the carriage ; 

(b) Provisions determining the responsibilities 
of the different administrations or the respons
ibilities which tbey agree to share ; 

(c) Provisions dealing with the recourse of 
administrations against each otber in the case 
of one of them deciding to refund a sum levied 
in excess of the amount due t,o the railway 
(overcharge); 

(d) Rules as to the recognition by the ad
ministrations of a judgment which bas been 
given against one of them obliging it to make a 
payment. 

Art. 28. Where, as the result of the state of 
the exchanges, difliculties arise constituting a 
serious hindrance to international traffic, 
measures shall be taken to reduce such incove
niences to a minimum. 

Any railway administration which is subject 
to the risk of appreciable loss on currency 
exchange in the settlement of accounts may 
protect i tself by ad ding to i ts through transport 
charges such a premium as may be reasonably 
suflicient to cover such risk. The arrangements 
between the railway administrations may 
provide for fixed rates of exchange subject to 
periodical revision. 

Mea ures shall be taken to prevent as far as 
possible any improper speculations being made 
by intermediaries in the course of the trans
actions necessitated by the state of the exchan
ges. 

PART VI. 
GENERAL REOULATIONS. 

Art. 29. Measures of a genera! or particular 
character which a Cont,racting State is obliged 
to take in case of an emergency affecting the 
safety of the State or the vita! interests of 
the country may, in exceptional cases, and for 
as short a period as ·possible, involve a deviation 
from the provisions of the above articles, it 
being understood that the principles of the 
present Statute must be observed to the utmost 
possible extent. 

Art. 30. No Contracting State shall be bound 
by tbis Statute to ensure the transit of passeng
ers whose admission into its territories is 
forbidden, or of goods of a kind of wbicb the 
importation is prohibited, eitber on grounds 
of public health or ecurity or as a precaution 
against diseases of animals or plants. As regards 
traflic other than traflic in transit, no Con
tracting State shall be bound by this Statute 
to ensure the transport of passengers whose 
admission to its territory is prohibited, or of 
goods of wbich the import or export is pro
bibited by it-s national laws. 

Each Contracting State shall be entitled to 
take the necessary precautionary measures in 
respect of the transport of dangerous goods or 

goods of a similar character, it being understood 
that such measures must not result in any 
discrirnination contrary to the principles of the 
present Statute, and al o to enforce genera! 
police measures, including police measures 
in connection with emigration traffic. 

Nothing in this Statute shall affect the 
measures wbich o_ne of the Contract ing tates 
is or may fee! called upon to take in pur uance 
of genera! international conventrons to which 
it is a party, or which may be conclude<l here
after, particularly conventions concluded under 
the auspices of the League of Nations, relating 
to the transit, export or import of particular 
kinds of articles such as opium or other dang
erous drugs, arms, or the produce of fisheries, 
or in pursuance of genera! conventions intended 
to prevent any infringement of industrial, 
literary or artistic propert,y, or relating to false 
marks, false indications of origin or other 
methods of unfair competition. 

Art. 31. The provisions of tbis Statute do 
not of themselves impose on any Contracting 

tates any new ohligation to facilitate the 
transport of nationals of a non-contracting 
State, or their baggage, or of goods, carriages, 
or wagons coming from or destined to a non
contracting State. 

Art. 32. This Statute does not prescribe the 
rights and duties of belligerents and neutrals 
in time of war. The Statute shall, however, 
continue in force in time of war so far as such 
rights and duties p ermit. 

Art. 33. This Statute does not entail in any 
way the withdrawal of facilities which are 
greater than tho e provided for in the Statute · 
and which have been granted to international 
traffic by rail under conditions consistent with 
its principles. This Statute also entails no 
prohibition of such grant of greater facilities 
in the future. 

Art. 34. In conformity with Article 23 (e) of 
the Covenant of the League of Nations, any 
Contracting State which can establish a ~ood 
case against the application of any provision 
of this Statute, in part or all of its territory, on 
the ground of the grave economie situation 
arising out of the acts of devastation perpetrat
ed on its soil during the war 1914-1918, shall 
.be deemed to be relieved temporarily of the 
obligations arising from the application of 
such provision, it being understood that the 
principles of tbis Statute must be observed to 
the utmost possible extent. 

Art. 35. Should a dispute arise between two 
·or more Contracting States as to the inter
pretation or the application of the present 
Statute, and should it prove impossible to 
settle such dispute either directly between the 
Par'ties or by any other method of amicable 
settlement, the Parties to the di pute may, 
before J esorting to any procedure of arbitration 
or to a judicia! settlement, submit th,e dispute 
for an advisory opinion to the body established 
by the League of Nations as the advisory and 
technica! organisation of Members of the League 
for matters of communications and transit. 
In urgent cases, a preliminary opinion may be 
given recommending tempora.ry measures, 
including measures to restore the facilities for 
international traffic which existed before the 
act or occurence which gave rise to t.110 dispute. 
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rdating to international traffic carried partly 
by rail and partly by sea, such exceptions may 
provide for the application of maritime law 

hould it prove impossible to settle the 
-dispute by any of the methods of procedure 
enumerated in the preceding paragraph, the 
Contracting States shall submit their dispute 
to arbitration unless they have decided, or shall 
decide, under an agreement between them, 
to bring it befoce the Permanent Court of 
International Justice. 

1 to the sea journey. 
Art. 39. Should special conventions as 

provided for in Article 38 not be applicable, 
reasonable facilities shall be afforded for the 
movement of traffic by rail andadifferentmeans 
of transport, such as transport by sea. Art. 36. If the case is submitted to the 

Permanent <Jourt of International Justice, it 
shall be heard and determined under the 1 
conditions laid down in Article 27 of the Statute 
of the Court. 

If arbitration is resorted to, and unless the 
Parties decide otherwise, each Party shall , 
afJJ oint an arbitrator, and a third member of 
th arbitral tribunal shall be elected by the 
arbitrators, or, in case the latter are unable to 
agree, shall be selected by the Conncil of t he 
League of Nations from the list of assessors 
for communications and t ransit cases ment.ioned 
in Article 27 of the Statute of the Permanent 
Court of International Justice ; in such latter 
case the third arbitrator shall be selected in 
accorda.nce with the provisions of the penultim
ate paragraph of Article 4 and the first, fara
graph of Article 5 of the Covenant o the 
League. 

The arbitral tribunal shall judge the case on 
the basis of the terms of reference mutually 
agreed upon between the Parties. If the Parties 
have failed to reach an agreement, the arbitral 
tribunal acting unanimously shall itself draw 
up terms of reference after considering the 
claims formulated by the Parties : ü unanimity 
cannot be obtained, the Council of the League 
of Nations shall decide the terms of reference 
under the conditions laid down in the preceding 
paragraph. If the procedure is not determined 
by the terms of reference, it shall be settled 
by the arbitral tribunal. 

During he course of the arbitration the 
Parties, in the absence of any contrary provision 
in the terms of reference, are bound to submit 
to the Permanent Court of International Justice 
any question of international law or question as 
to the legal meaning of this Statute the solution 
of which the arbitral tribunal, at the request 
of one of the Parties, pronounces to be a 
n~cessary preliminary to the settlement of the · 
dispute. 

Art. 37. The Contracting States shall facili
tate the conclusion of special agreements for 
the purpose of putting the provisions of the 
present tatute into force in cases where 
existing agreements are not adequate for this · 
purpose. 

Art. 38. The provisions of this present 
Statute may be extended by special conventions 
to transport undertakings operating means of 
transport other than railways, particularly 
where such undertakings are ancilhry to 
railway transport. 

Such undertakings shall thereupon be subject 
to all the obligations imposed and shall be 
entitled to all the rights conferred upon rail
ways by the present Statute. 

:::-l'evertheless, the special conventions rèferred 
to in paragraph 1 may allow of any exceptions 
to the present Statut.e which may be necessary 
owing to t he difference in the methods of 
transport. In particular, in the case of contracts 

Art. 40. The Contracting States undertake 
to introduce into those existing conventions 
which contravene the provisions of this Statute, 
so soon as circu mstances permit and in any 
case on the expiry of such conventions, the 
modifications required to bring them into 
harmony with such provisiolli!, so far as the 
geographical, economie or technica! circum
stances of the countries or areas concerned 
allow. 

Art. 4. l. Without prejudice to the application 
of Article 24 of the Covenant of the League of 
Nations, all offices or bureaux which have been, 
or may be, set up by international conventions 
to facilitate the settlem.ent between States of 
questions concerning transport by rail shall be 
regarded as animated by the same spirit as the 
organisations of the League of Nations, and -
for the purpo es of the execution of the present 
Statute - as extending, within their particular 
sphere, the _action of these organisations ; they 
wil! therefore exchange with the competent 
organisations of the League all relevant infor
mation concerning the fulfilment of their 
function of international co-operation. 

Art. 42. The Contracting tates shall take 
all necessary steps to communicate to the 
League of Nations all information likely to 
assist the organisations of the League in 
carrying out the tasks which fall to them with 
a view to the application of the present Con
vention. 

Art. 43. It is understood that this Statute 
must not be interpreted as regulating in any way 
rights and obligations inter se of territories 
forming part of or placed under the protection 
of the same sovereign State, whether or not 
these territories are individually Contracting 
States. 

Art. 44. Nothing in the preceding Articles is 
to be construed as affecting in any way the 
rights or duties of a Contracting State as 
Member of the League of Jations. 

PROTOCOL OF SIG:::-l'ATURE TO THE 
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL 

REGIME OF RAJLWAYS. 
At the moment of signing the Convention of 

to-day's date relating to the International 
Regime of Ra.ilways, the undersigned, duly 
authorised, have agreed as follows : 

1. It is understood that any differential 
trea.tment of flags based solely on the consi
deration of the flag should be considered as 
discrimination of an unfair nature in the sense 
of Articles 4 and 20 of the Statute on the 
Int,ernational Regime of Railways. 

2. In the event of the flag or nationality of 
a Contracting State being idemical with the 
flag or nationality of a State or territory which 
is outside the Convention, no claim can be 
advanced on behalf of the latter State or 
t erritory to participate in the benefits :issured 
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by tbis Statute to the flag or nationals of 
Contracting States. 

The present Protocol will have the ~ame 
force, effect and duration as the Statute of to
day's date, of which it is to be considered as an 
integral part. 

Done at Genev"', the ninth day of December 
one thousand nine hundred and twenty-three. 

(Here follow the same signatures as those 
appearing at the end of the Gonvention.) 

15 December 1927. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van :Burgemeester en Wet
houders van Wieringen, van 11 Juni 1927, 
n° . 4, waarbij afwijzend is beschikt op 
het verzoek van Nan Kok, caféhouder te 
Wieringen, tot plaatsing van zijn naam op 
de lijst, bedoeld in artikel 13 der Drankwet. 
s. 386. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 October 
1927, n°. 1251 G, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Binnenland che 
Zaken en Landbouw van 24 October 1927, , 
n°. 8148, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Wieringen bij besluit van 11 Juni 
1927, n°. 4, afwijzend hebben beschikt op het 
verzoek van Nan Kok, caféhouder aldaar, tot 
plaatsing van zijn naam op de lijst, bedoeld in 
artikel 13 der Drankwet ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Wie
ringen bij hun afwijzende beschikking over
wogen, dat aan Nan Kok bij hun besluit van 
20 Mei 1927 een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein geweigerd was, 
omdat bij plaatselijke verordening van de 
gemeente Wieringen van 7 December 1910 
bepaald is, dat in wijk C, waarbinnen het 
betrokken perceel is gelegen, niet meer dan 5 
vergunningen en 1 buitengewone vergunning 
mogen zijn, en dit getal bereikt was, en dat de 
wetgever aan het woord "maximum" in artikel 
13 der Drankwet geen andere beteekenis kan 
hebben gehecht dan die van "wettelijk maxi
mum" als omschreven in artikel 4, eerste lid, 
der Drankwet ; 

Overwegende, dat bij artikel 13 der Drankwet 
bepaald is, dat o. a . de namen van hen, op 
wier verzoek om een vergunning afwijzend 
wordt beschikt uitsluitend op grond, dat het 
vastgestelde maximum bereikt is, op tijdig 
verzoek worden geplaatst op een daartoe be
stemde lijst ; 

dat in voornoemd artikel niet onderscheiden 
worden de gevallen, dat het maximum voor de 
geheele gemeente en het maximum voor een 
bepaald gedeélte der gemeente is bereikt, en 
die beide gevallen mitsdien voor de alge
meene beoordeeling van het artikel gelijk 
staan; 

dat niet gebleken is, dat het verzoek van 
Nan Kok niet binnen den bepaalden tijd is 
ingediend; 

dat het bovenbedoelde besluit van Burge
meester en Wethouders van Wieringen van 
11 Juni 1927, n°. 4, derhalve is in strijd met 
de wet; 

Gelet op artikel 163 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 November 1927, n°. 30' ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 28 November 192ï, n°. 1522 G, Afdeeling 
Volksgezondheid en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 
December 1927; n°. 9366, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Wieringen 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 ,vorden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1927 .) 

15 December 1027. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107) tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals d:i.t 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 20 October 1926 (Staatsblad 
n°. 363). S. 386. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 December 
1927, n°. 2855, 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 20 October 1926 (Strw,tsblad n°. 
363): 

I. het model der rentekaart vast te stellen 
overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde 
formulier A ; 

II. het model der inlegkaart, vastgesteld bij 
Ons besluit van 13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
231), te wijzigen in rlien zin, dat de nummering 
der vakjes van die kaart aanvangt met 54 en 
eindigt met '193, terwijl de nummers met vette 
letters worden gedrukt ; 

III. te bepalen, dat de rentekaarten. waar
van de modellen werden vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Maart 1919 (Staatsblad n°. 107), 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 20 October 1926 
(Staatsblad n°. 363), alsmede de losse inlegvellen, 
waarvan de modellen werden vastgesteld bij 
Ons besluit van 24 Mei 1921 (Staatsblad n°. 737, 
en dat van 13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 231)) 
geldig blijven, eu dat bedoel<le inlegvellen ook 
bij het gebruik van rentekaarten, ingericht 
volgens het onder I vastgestelde model, be
schikbaar kunnen worden gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 15den December l 927. 
WILHELMINA. 

De JJ inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL0TEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1927.) 
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Formelier A. ,----------- ----------·-
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Alle adresveranderingen moeten onmiddellijk 
ter kennis gebracht worden van den Raad van 

Arbeid. 

Opzenden per post kan alleen portvrij geschie
den, indien gebruik wordt gemaakt van een 
daartoe door den Raad van Arbeid of het post-

kantoor kosteloos verstrekte enveloppe. 

Beroep van den verzekerde op den datum van 
inlevering der kaart (zoo nauwkeurig mogelijk 

in te vullen): 

Zie tabel blz. 745. 

De zegels moeten worden geplakt door den 
werkgever vóór of gelijktijdig met de betaling 
van het loon in geld (art. 199 l• lid I.W.) 

Bestaat het loon geheel in verstrekkingen in 
natura, dan zal de werkgever in den Joop van 
elke kalenderweek een zegel moeten plakken 
(art. 199, 2• lid I.W.) 

Op elk zegel worde onmiddellijk, nadat het 
· door hem geplakt is, door den werkgever de 
datum (dag, maand en jaar) waarop het plakken 

geschiedde, met cijfer& of met letters, duidelijk 
met inkt geschreven, gedrukt of gestempeld 
(artikel 272 I.W.). 

De werkgever is bevoegd de zegels te para
feeren of ze vóór het plakken te perforeeren 
(Kon. bes!. 30 Juli 1920, Stbl. 627). 

In de vakjes der rentekaart, waarin een zegel 
had geplakt moeten zijn, indien de verplichting 
tot premiebetaling niet was opgeheven, wor,dt 
de reden van het niet-plakken aangegeven door 
het stellen van het woord "ziek", ,,werkloos", 
"werkstaking" of "niet-gewerkt", ( dit laatste 
te plaatsen door een vrouw, die een hrushouding 
te verzorgen heeft, wanneer ze niet heeft gewerkt 
tegen loon, of niet heeft. gewerkt als ondernemer 
(Kon. bes!. 30 Juli 1920, Stbl . 627). 

De arbeider is verplicht zijn rentekaart zelf 
te bewaren. Hij is bevoegd zijn rentekaart aan 
zijn werkgever in bewaring te geven tegen een 
bewijs van ontvangst. Hij blijft te allen tijde 
bevoegd de in bewaring gegeven rentekaart 
terug te vorderen (art. 265 I.W.\ 

De arbeider, wiens loon geheel bestaat in 
verstrekkingen in natura en voor wien de werk
gever zegels moet betalen, is verplicht zijn 
rentekaart aan zijn werkgever ter hand te stel
len, tegen bewijs van ontvangst (art. 271, l• lid 
I.W.). 

De arbeider, die in de verzekering. geregeld 
in rle Invaliditeitswet, is opgenomen en zijn 
rentekaart niet aan zijn werkgever in bewaring 
heeft gegeven, kan geen loonbetaling vorderen 
als hij niet zijn rentekaart aanbiedt aan den 
werkgever voor het plakken van een zegel (art. 
268 I.W.). 

Op gedane vordering moet de rentekaart aan 
den Raad van Arbeid en aan de door den Raad 
van Arbeid daartoe aangewezen ambtenaren 
van dien Raad worden vertoond. Zij zijn bevoegd 
de rentekaart tegen bewij s te behouden (ar!. 
266 I.W.). 

Het- bezit van de rentekaart kan leiden tot : 
l . Ouderdomsrente, na het bereiken van den 

leeftijd van 65 jaar. * 
2. Invaliditeitsrente ; 
3. Weduwenrente. (Krachtens rentekaart 

van den man levenslang van 60 jaar af of bij 
vroeger intredende blijvende invaliditeit van den 
dag van aanvrage af). 

4. Weezenrente voor kinderen beneden 14 
jaar: 

a. als de verzekerde vader overlijdt ; 
b. als de niet-verzekerde vader overlijdt, 

mits de moeder een rentekaart bezit ; 
c. als de verzekerde moeder overlijdt en de 

kinderen ouderloos zijn of de moeder hun kost
winner was; 

5. Kostelooze geneeskundige behandeling of 
verpleging, indien gevaar bestaat voor blijvende 
invaliditeit en dit gevaar is af te wenden. 

Art. 394 der Invaliditeitswet. 
Hij, die de rentekaart van een arbeider, die 

niet oµtheven is van de verplichting om premie 

* Deze rente kan niet ingaan vóór den datum 
waarop zij schriftelijk bij den Raad van Arbeid 
wordt aangevraagd. Om teleurstelling te voor
komen wordt daarom den verzekerde aange
raden zich reeds vóór het bereiken van den 
65-ja rigen leeftijd tot den Raad van Arbeid 
te " enden . 
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1 \ 2 \ 3 1 4 1 5 
Plak volgens de nummering. Indien over een 
Rlaan, doch dan in dat vakje de reden van het 
Het is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 

11 1 12 1 13 

1 

14 1 15 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, doch dan in dat vakje de reden van het 
Het is in het belang van den :irbeider, om zelf 

gever 

21 1 22 1 23 24 1 25 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, doch dan in dat vakje de reder. van het 
Het is in het bela.ng van den arbeider, om zelf 

gever 

31 1 32 1 33 1 34 1 35 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, doch dR.n in dat vakje de reden van het 
Het is in het belang van den arbeider, om zelf 

___ __________ gever 

41 r 42 
1 

43 1 44 
1 

45 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, doch dan in dat vakje de reden van het 
Het is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 

6 9 10 
1 

7 
1 

8 
1 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde.) 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 

18 19 20 16 1 17 1 

week 1.iet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde.) 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 

26 1 27 1 28 1 29 ' 30 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde.) 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 

36 1 37 i 38 1 39 1 40 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde.) 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 

46 
1 

47 48 49 50 
1 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde). 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 

51 1 52 1 53 
Inlegkaart'.'.......:u:'.i~tg~e::_-_~r:.'.:e~ik~t~d:'.a~t~o-===========:..:l'..':9'.:2'..:_·:::-·-=--·
M. P . C. vereffend 

Kaart inleveren op den ver
valdag. (Zie voorzijde.) Aanteekeningen. 

Inge-
leverd .. / .. l 9.. par. 

kenniR , / 19 gegeven.. .. .. par. 
buiten ,------ - --,------
gebruik .. / .. 19" opgcÎ" .. / .. 19 .. 
gesteld , . zon en 1 

Vereffend door den R.V.A. te _ ____ _ 

Weken Weken 
373 o.g. I II III 

over weken, 

(Voor den Raad van Arbeid openlaten 1) 

-----·-------------~--
niet vereffend werden de 
premiën over de weken : 
(zie aangehechte strook.) 

Totaal 
incl. saldo 
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te betalen, anders dan krachtens wettelijk voor
schrift 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 ló Decem
ber 1927 (Btaatsblad n°. 386). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

,T. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

ló December 1927. KONINLKIJK BESLUIT. 
Terecht heeft de Raad niet als lid toe

gelaten iemand die in den ouden Raad 
zitting had en bij de verkiezing ingevolge 
art . 27 voor het nieuwe zittingstijdperk 
tegelijk met zijn ouderen broeder gekozen is. 

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

P. L. A. M. ,T. de Leeuw te Halsteren tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 17 Augustus 1927, n°. 234 I!Ie 
Afdeeling A, waarbij · ongegrond is verklaard 
zijn bezwaar tegen het besluit van den Raad 
van Halsteren van 29 Juli 1927, waarbij hij 
niet als lid van dien Raad is toegelaten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
November 1927, n°. 901 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 
December 1927, n°. 9014, Afd. B. B.; 

0 . dat P. L. A. M. J. de Leeuw op 29 .Juli 
1927 niet is toegelaten als lid van den Raad der 
gemeente Halsteren; 

dat, nadat hij tegen die beslissing bezwaren 
bij Gedeputeerde Staten had ingebracht, dit 
college bij beslissing van 17 Augustus 1927, 
G n~. 234, IIIe Afd. A het bezwaar ongegrond 
heeft verklaard, uit overweging dat volgens 
besluit van het centraal stembureau der ge
meente Halsteren van 27 Mei 1927 tot lid van 
den Raad dier gemeente benoemd worden ver
klaard G. F. A. M. de Leeuw, geboren te Waal
,vijk op 22 Juni 1880 en P. L. A.M. ,T. de Leeuw, 
geboren te Halsteren op 23 Februari 1891, bei
den uit dezelfde ouders; dat, nu beiden t~ge
l(jkertijd gekozen zijn, de oudste in jaren voor 
benoemd moet worden gehouden, op grond 
van art. 22 der Gemeentewet ; dat weliswaar 
P. L. A. M. J. de Leeuw sinds 1 Februari 1924 
lid is van den Raad dn gemeente H alsteren, 
doch dat hij, aftredende met den eersten Dins
dag in September 1927 voor het dan aanbreken
de zittingstijdperk tegelijk met zijn ouderen 
broeder gekozen is ; dat de Raad der gemeente 
Halsteren derhalve terecht G. F. A. M de 
Leeuw wel en P. L. A. !IL J. de Leeuw niet als 
lid heeft toegelaten ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat de 
stemming over het raadsbesluit beïnvloed werd 
door den Voorzitter van den Raad; dat toch de 
commissie, belast met het onderzoek der geloofs
brieven, voorstelde tot niet-toelating van hem, 
appellant, en tot toelating als raadslid van zijn 
ouderen broeder; dat de wethouder Jonkers 
zijne stem uitbracht tegen dit voorstel, doch 
nadat de Voorzitter hem had toegevoegd "Jon-

kers, Jonkers, denk er aan, het voorstel luidt 
om Piet de Leeuw niet toe te laten" en nadat 
een der aanwezi~e dagbladverslaggevers had 
opgemerkt, dat hiJ zijn stem nog mocht herzien, 
deze "voor" genoemd voorstel, dus tegen de 
toelating van hem appellant stemde; dat deze 
handelwijze van den heer Jonkers van beslis
senden invloed is geweest op het met 5 tegen 
3 temmen genomen besluit ; dat immers, 
indien Jonkers zijne stem niet had gewijzigd, 
de stemmen zouden hebben gestaakt; dat art. 
22 der Gemeentewet slechts dan den oudste in 
jaren voor den benoemde houdt, indien de 
elkaar in een verboden graad van bloedverwant
schap bestaanden gelijktijdig worden gekozen ; 
dat hij, appellant, reeds sedert begin 1924 het 
ambt van raadslid bekleedt, zoodat hij bij de 
op 24 Mei 1927 gehouden stemming niet werd 
gekozen, doch herkozen ; dat de Gemeentewet 
uitdrukkelijk de mogelijkheid, dat iemand 
wordt "herkozen" erkent, door in art. 27, 
laatste lid, te bepalen, dat de aftredenden ter
stond herkiesbaar zijn; dat verder blijkens 
de constante jurisprudentie de bedoeling van 
art. 22 steeds is geweest aan een zittend lid 
den voorrang te geven boven een nieuw be
noemde ; dat toch weliswaar vóór de invoering 
der evenredige vertegenwoordiging herhaaldelijk 
is beslist, dat wanneer een jongere broeder 
zitting had, tenvijl bij eene volgende verkiezing 
zijn oudere broeder werd gekozen, toch de 
jongste zitting behield; dat het eenige verschil 
met den toenmaligen toestand is gelegen in het 
feit, dat destijds om de twee jaar 1/3 der leden 
aftrad, tenvijl thans om de 4 jaar de geheele 
Raad aftreedt, hetgeen z. i. niet afdoet aan 
de ter zake bestaande jurisprudentie; dat vóór 
de invoering der evenredige vertegenwoordiging 
herhaaldelijk is beslist, dat wanneer van twee 
personen, die elkaar in den verboden graad 
van bloedverwantschap bestaan, de eene bij 
de eerste stemming en de andere bij de daaraan
volgende her temming is gekozen, art. 22 der 
Gemeentewet niet van toepassing is, zoodat 
z. i. voor hem, die zelfs niet werd gekozen 
enkele dagen, doch ruim drie jaren, vóórdat 
de verkiezing van zijn ouderen broeder plaats 
had, art. 22 eveneens niet geldt ; dat verder 
de plaats der candidaten op de lijst door eene 
stemming in de Roomsch-Katholieke Kiesver
eeniging is aangegeven, waarbij aan hem de 
tweede en aan zijn ouderen broeder de tiende 
plaats werd toegekend ; 

0. dat ingevolge art. 27 der Gemeentewet 
P. L. A. M. J. de Leeuw, aftredende met den 
eersten Dinsdag van September 1927, voor het 
alsdan aanbrekende zittingstijdperk tegelijk 
met zijn onderen broeder gekozen is ; 

dat, nu beiden tegelijkertijd gekozen zijn inge
volge art. 22, l e lid, der wet de oudste in jaren 
voor benoemd wordt gehouden; · 

dat derhalve wat ook zijn moge van het door 
den appellant aangevoerde omtrent invloed, 
door den voorzitter van den Raad op de stem
ming in dit college uitgeoefend, waaromtrent 
in dezen geene beslissing kan worden genomen, 
de Raad der gemeente Halsteren terecht G. F. 
A. ll'L de Leeuw wel en P. L. A. M. J. de Leeuw 
niet als lid heeft toegelaten en Gedeputeerde 
Staten bij hun bestreden besluit terecht het 
tegen het raadsbesluit ingediende bezwaar 
ongegrond hebben verklaard; 
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Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

15 D ecember 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
}Iinister van Justitie aan de Commis
sarissen der Koningin in de Provinciën 
betreffende woonwagens en woonschepen. 

Het is mij gebleken, dat de behandeling van 
aanvragen om vergunning tot bewoning van 
een woonwa~en of een woonschip, bij inkomst 
hier te lancte niet steeds geschiedt overeen
komstig de bepalingen van art. 3, 2de lid der 
wet op woonwagens en woonschepen en de 
artt. 16 en 17 van het betrekkelijk reglement. 

Ten einde maatregelen te kunnen treffen, 
waardoor een meer uniforme wijze van be
handeling dier aanvragen zoude kunnen worden 
bevorderd, ben ik ten deze in overleg getreden 
met den Commissaris der Koningin in de pro
vincie Utrecht en heb ik in verband daarmede 
mijn Ambtgenoot van Financiën verzocht de 
in art. 17 van voormeld reglement bedoelde 
hoofden van douanekantoren te willen wijzen 
op de wenschelijkheid om streng de hand te 
houden aan de naleving der betrekkelijke voor
schriften. Van de te dezer zake door mjjnen 
voormelden Ambt~enoot verzonden circulair!3 
gaat afschrift hieroij. 

De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, 
dat bewoners van woonwagens en woonschepen 
de grenzen passearen, zonder dat een aanvrage 
om vergunning werd ingediend. Het is daarom 
gewenscht de burgemeesters in de nabijheid 
der grens uit te noodigen, deze personen terug 
te wjjzen naar het dichtstbijzijnde kantoor der 
invoerrechten, zulks ten einde alsnog het in
dienen eener aanvrage op regelmat ige wijze te 
bewerkstelligen. Uiteraard moet deze terug
wijzing beperkt blijven tot gevallen, waarin de 
grensoverschrijding van recenten datum is. 

Wat nu de uit het buitenland gekomen per
sonen betreft, die reeds langeren tijd hier te 
lande vertoeven, zonder dat door hen op regel
matige wijze een aanvrage om vergunning werd 
ingediend, en van wie vaststaat, dat zij hun 
woonplaats in het buitenland hebben behouden, 
moge ik U uitnoodigen een aanschrijving te 
willen richten tot de burgemeesters van aange
wezen gemeenten in Uw gewest, en dezen uit 
te noodigen eventueele aanvragen om vergun
ning rechtstreeks aan Uwen Ambtgenoot in 
de provincie Utrecht ter behandeling toe te 
zenden, onder aanwijzing, voor het geval de 
wagen niet tevens mocht worden geschouwd, 
van een gemeente, waar de schouw zou kunnen 
plaats vinden. Deze schouw zoude dan uit
slui'.tend kunnen geschieden in z.g. aangewezen 
gemeenten - waarvoor door de betrokken 
burgemeesters ware zorg te dragen - om aldus 
de moeilijkheid, welke zoude kunnen ontstaan 
bij toepassing van art. 16, 5de lid in verband 
met art. 3, 3de lid van het reglement op woon
wagens en woonschepen (inschrijving in re 
gister) te ondervangen. 

Vermits een tijdelijke vergunning in casu 
niet kan worden verleend, immers deze kan 
alleen worde uitgereikt door de in art. 17 van 

het reglement bedoelde hoofden van kantoren 
van invoerrechten, is in dit geval het indienen 
eener aanvraag in tweevoud overbodig. 

Aan Uwen Ambtgenoot in de provincie 
Utrecht wordt een afschrift dezer circulaire 
gezonden. (Gem. -Stem.) 

16 D ecember 1927. WET tot voorkoming van 
misbuuiken in den uitvoerhandel van 
haring. S. ::l!s7 . 

vVIJ 'l'VILHELMINA, ENZ ... :doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen te maken tot 
voorkoming van misbruiken in den uitvoer
handel van haring ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. Het is verboden haring, behoorende 

tot eene der door Ons aangewezen soorten, 
uit te voeren of aan een middel van vervoer 
tot uitvoer aan te bieden, tenzij de haring 
verpakt en de verpakking gemerkt is op de 
wijze, door Ons voorgeschreven. 

2. H et is verboden in verpakking, voorzien 
van een door Ons krachtens het vorig ar t ikel 
vastgesteld merk, andere haring, dan waarvoor 
de aldus gemerkte verpakking bestemd is, 
in voorraad, in opslag of in werkplaatsen voor
handen te hebben, te vervoeren of af te leveren. 

3. Door Ons worden ter bevordering van eene 
behoorlijke uitvoering dezer wet ambtenaren 
benoemd. Hun werkkring en hunne bevoegd
heden worden door Ons geregeld. 

Het is hun verboden diensten voor derden 
te verrichten en zij mogen middellijk, noch 
onmiddellijk, deelnemen aan eenigen tak van 
visscherij of handel in visch, of aan eenig 
visscherij-nevenbedrij f. 

4. Met het opsporen van de in deze wet straf
baar gestelde feiten zijn belast behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen ambtenaren : 

a. de ambtenaren, bedoeld in het vorig artikel ; 
b. de ambtenaren van Rijks- en gemeente

politie; 
c. de ambtenaren van de invoerrechten en 

accijnzen. 
5. De in artikel 4 bedoelde ambtenaren 

hebben te allen tijde toegang tot alle besloten 
lokalen, waarin, of erven, waarop, en tot alle 
middelen van vervoer, waarmede, naar zij 
weten of redelijkerwijze vermoeden, haring 
wordt bewaard, bewerkt of vervoerd. 

Indien eene plaats, als bedoeld in het eerste 
lid, tevens woning is, of alleen door eene woning 
toegankelijk, moet de tegen den wil van den 
bewoner binnentredende ambtenaar' voorzien 
zijn van een schriftelijken algemeenen of 
bijzonderen last van den Kantonrechter, van 
den Burgemeester of van een Commissaris van 
Politie, dan wel handelen in tegenwoordigheid 
van een van dezen op daarbij gegeven monde
lingen bijzonderen last. Van dit binnentreden 
wordt door hem een proces-verbaal opgemaakt, 
dat binnen ~weemaal vier en twintig uur aan 
clengene, in wiens woning is binnen getreden, 
in afschrift wordt medegedeeld. 

De in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
last houdt in voor hoe langen tijd hij geldig is en 
mag niet gedurende den voor de nachtrust 
bestemden tijd worden uitgevoerd. De in het 
eerste lid bedoelde bevoegdheid ten aanzien 
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van de openbare mid~elen van vervoer vervalt, 
i ndien daardoor vert ging in den dienst zou 
ontstaan. 

6. De in artikel 4 bedoelde ambtenaren zijn, 
ook nadat hun ontsl g is verleend, verplicht 
tot gehe_i,mhouding va hetgeen hun in plaatsen, 
waar ZIJ krachtens eze wet binnentreden, 
omtrent het daar uitgeoefend wordend bedrijf is 
bekend geworden, voo zoover dit niet in strijd 
is met de bepalingen an deze wet. 

7. De in artikel 4 edoelde ambtenaren zijn 
bevoegd den inhoud an verpakkingen, voor
zien .van een der in d ze wet bedoelde merken, 
te onderzoeken. 

8. Hij , die verpa in.g, voorzien van een 
door Ons krachtens ar ikel 1 vastgesteld ·merk, 
in voorraad, in opsla of in eene werkplaats 
voorhanden heeft, v rvoert of aflevert, is 
verplicht op eerste vor ering van de in artikel 4 
bedoelde ambtenaren hulp of materiaal te 
verschaffen ten behoev van het uitoefenen van 
toezicht. 

9. Overtreding van et bepaalde in artikel 1 
of 2 wordt gestraft me hechtenis van ten hoog
ste zes maanden of ge dboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Overtreding van he bepaalde in artikel 8 
wordt gestraft met ge dboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

10. Hij, die opzet ük de in artikel 6 op
gelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboe van ten hoogste zes
honderd gulden. 

Hij , aan wiens sch ld schending van die 
geheimhouding is te wi ten, wordt gestraft met 
hechtenis van ten ho gste drie maanden of 
geldboete van ten hoo te driehonderd gulden. 

Geen vervolging hee t plaats dan op klacht 
van het hoofd of den b stuurder van het bedrijf 
of de onderneming. 

11. H et hoofd of e bestuurder van eene 
inrichting, waar haring · n voorraad of in opslag 
is of verwerkt wordt, van eene handelszaak 
door welke haring ve andeld wordt, is ver
plicht na te leven en · e zorgen, dat in z\jne 
inrichting of handelsza k nageleefd wordt het 
bepaalde bij de artikel n 1, 2 en 8. ' 

Gelijke verplichting a s door het eerste lid op 
het hoofd of den bestu der is gelegd, rust op 
het opzichthoudend pe soneel, voor zoover dit 
door hem met de zorg or de naleving van het 
bepaalde bij de artikel 1, 2 en 8 is belast. 

Aan de verplichting van het hoofd of den 
bestuurder en van het o zichthoudend personee~ 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer zij aan
toonen, dat door hen e noodige bevelen zijn 
gegeven, de noodige mi delen zijn verschaft en 
het redelijkerwijze te vorderen toezicht is 
gehouden, om de nale ing te verzekeren van 
de bepalingen, voor lker naleving zij ver
plicht waren te zorgen 

12. Niet-nakoming an de verplichtingen, 
bedoeld in het voor aande artikel, wordt, 
indien daarmede of dien ngevolge het bepaalde 
in de artikelen 1 of 2 is vertreden,' gestraft met 
hechtenis van ten ho gste zes maanden of 
geldboete van ten ho gste duizend gulden ; 
indien het bepaalde in .rtikel 8 is overtreden, 
gestraft met geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden. 

13. De in de artike en 9 en 12 strafbaar 

gestelde feiten worden als overtredingen be
schouwd. De in artikel 10 strafbaar gestelde 
.feiten worden als misdrijven beschouwd. 

14. De ondernemer van een openbaar middel 
van vervoer wordt als zoodanig niet vervolgd, 
indien de naam en de woonplaats van den 
afzender van de voorwerpen, waarmede de 
overtreding is gepleegd, binnen drie dagen na 
het uitbrengen der dagvaarding door den 
ondernemer aan den ambtenaar van het Open
baar Ministerie worden bekend gemaakt. 

15. Indien een feit, strafbaar ingevolge de 
bepalingen dezer wet, is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit 
gesproken tegen de leden van het bestuur. 

16. De voorwerpen, waarin of waarmede een 
der bij deze wet strafbaar gestelde feiten is 
gepleegd, met uitzondering van openbare 
middelen van vervoer, worden in beslag ge
nomen. 

17. Bij veroordeeling kunnen de voorwerpen, 
waarin of waarmede een der bij deze wet straf
baar gestelde feiten is gepleegd, worden ver
beurd verklaard, voor zoover zij den ver
oordeelde toebehooren. 

18. Indien in beslag genomen voorwerpen 
niet meer aanwezig zijn, of voor de consumptie 
ongeschikt zijn geworden, bepaalt de rechter 
bij het vonnis of en, zoo ja, tot welk bedrag de 
eigenaar zal worden schadeloos gesteld. 

19. Indien de zaak niet wordt voortgezet, 
worden de in beslag genomen voorwerpen op 
bevel van den ambtenaar v:an het Openbaar 
Ministerie aan den belanghebbende terugge
geven. 

Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid, 
de in beslag genomen voorwerpen niet meer 
aanwezig zijn, of voor de consumptie ongeschikt 
zijn geworden, wordt de eigenaar op bevel van 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie, 
dat hem bij exploit wordt beteekend, tot een 
door dien ambtenaar te bepalen bedrag schade
loos gesteld. 

20. De in de vorige twee artikelen bedoelde 
schadeloosstelling wordt door een door Onzen 
Minister van Financiën aan te wijzen ambtenaar 
aan den rechthebbende uitgekeerd. 

21. De rechthebbende kan zich gedurende 
vijf jaren, nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden, de opgelegde boete is betaald of het 
in artikel 19 bedoelde bevel is beteekend, tot 
den door Onzen Minister van F inanciën aan 
te wijzen ambtenaar wenden, om de schade
loosstelling te ontvangen. 

Na verloop van vijf jaren is de vordering 
vervallen. 

22. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van " H aringwet 1927", onder bij 
voeging van het nummer van het Staatsblad, 
waarin de wet is afgekondigd. 

23. Deze wet treèdt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De-

1 cember 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN . 

( Uitgeg. 28 Dec. 1927.) 
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WrJ WILHELMINA ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de practijk de wenschelijkheid heeft aange
toond, om de Provincia-le \Vet te wijzigen en 
aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van 8tate, enz. 
Art. I. Artikel 37 van de Prnvinciale Wet 

wordt vervangen door het navolgende voor
schrift : 

"Tot griffier is alleen benoem baar hij, die 
Nederlander is, niet krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak, wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens, de beschikking of 
het beheer over zijne goederen heeft ve.rloren, 
noch van de verkiesbaarheid is ontzet en den 
ouderdom van vijf en twintig jaar heeft ver
vuld." 

In artikel 3~, ,~weede M, wordt in plaats v~~ 
,,der vrouw, die gelezen: ,,van dengene, die . 

Aan het artikel wordt toegevoegd als derde 
lid: 

"De griffier mag niet met Onzen Commissaris 
of een lid van Gedeputeerde Statengehuwdzijn." 

Art. IL In artikel 51, derde lid, wordt in 
plaats van "der vrouw, die" gelezen "van den
gene, die". 

Art. III. In artikel 53 wordt de kommapunt 
achter het woord "onderwijzer" vervangen door 
een punt en vervallen de ·woorden : ,, van no
taris". 

Art. IV. Het tweede lid van artikel 64 wordt 
vervangen door de navolgende voorschriften : 

,,Beide worden geopend op een door Gedepu
teerde Staten vast te stellen Dinsdag ; de eerste 

. tusschen den zestienden April en den zestienden 
Juli, de tweede tusschen den eersten October en 
den een en dertigsten December. 

In de jaren, waarin de verkiezingen van de 
leden van de Staten word.en gehouden, wordt de 
eerste zitting geopend op den eersten Dinsdag 
der maand ,Juli." 

Art. V. In artikel 65, eerste lid, worden de 
woorden "De gewone zitting, die geopend wordt 
op den eersten Dinsdag der maand Juli, komt 
zonder voorafgaande oproeping bijeen ; de 
andere" vervangen door de woorden "De Staten 
k )men in irewone zitting bijeen". · 

In artikel 65, tweede lid, wordt in plaats van 
,,De gewone zitting duurt", gelezen: ,,De ge
wone zittingen duren,". 

Art. VI. In artikel 76, eerste lid, vervallen 
de woorden "over zaken". 

In het vierde lid wordt na het woord "stem
ming" ingevoegd: ,,over zaken". 

Aan artikel 77 wordt als tweede lid toege
voegd: 

,,Ingeval omtrent het benoemen of voor
dragen van personen de stemmen bij herstem
ming staken, beslist terstond het lot." . 

De artikelen 78 tot en met 83 vervallen. 
In artikel 83a wordt in plaats van : ,,zijn de 

artikelen 77 tot en met 83", gelezen : ,,is ar
tikel 77". 

In artikel 89 worden de woorden "gewone 

zomerzitting"' veranderd in "eerste gewone 
zitting". 

Art.ikel 90 vervalt. 
Art. VIL In het laatste lid van artikel 103 

worden de woorrlen ;, veert-ien dag;en" veran:lerd 
in "dertig dagen''. 

Art. VIII. Achter artikel 106, littera c, 
wordt de ,, ;" vervangen door een ~, ," en 
worden ingevoegd. de wooden "alsmede de 
kosten 'l:'an inrichting en onderhoud van de tot 
ontvangst bestemde vertrekken ; ". 

Art. IX. De aanhef van artikel 107 wordt 
gelezen: 

,,Op de begrooting der uitgaven, die, behou
dens het bepaalde bij artikel 116, alle uitgaven 
der provincie, van wPlken aard ook, vermeldt, 
worden crebracht :". · 

Art. X. In het eerste lid van artikel 115 
worden tusschen de woorden "vermeldt" en 
"alle" ingevoegd de woorden ,, , behoudens. het 
bepaalde bij artikel 116,". 

Art. XI. Achter artikel 115 worden inge
voegd twee nieuwe artikelen, luid.ende: 

"Art. 116. Ten aanzien van de door de 
Staten onder Onze goedkeuring aangewezen 
takken van dienst worden in de begrooting der 
provinciale inkomsten en uitgaven alleen op
genomen de eindcijfers van de geraamde ont
vangsten en uitgaven of de geraamde vóór- of 
nadeelige saldo's. 

Art. 117. Voor de takken van dienst,' ten 
aanzien van welke artikel 116 is toegepast, 
wordt, eene afzonderlijke begrooting vastge
steld ; artikel 103 is op zoodanige begrooting • 
van toepassing. 

Af- en overschrijving op de posten van de 
uitgaven dezer begrooting kan niet geschied.en 
dan voor zoover daartoe bij rle begrooting zelve 
of bjj afzonderlijk besluit der Staten machtiging 
is verleend." 

Art. XII. Artikel 118 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : · 

,, Van de gelden, voor de provincie geïnd en be
taald, niet behoorende tot een tak van dienst, 
ten aanzien van welken artikel 116 is toegepast, 
worrlt rekening afµ:e legd aan de Algemeene 
Rekenkamer volgens voorschriften bij alge
meenen maatregel van bestuur, de Algemeene 
Rekenkamer gehoord, te geven." 

Art. XIII. In artikel 119, eerste lid, worden 
achter het woord " uitgaven" ingevoegd de 
woorden ,, , niet behoorende tot een tak van 
dienst, ten aanzien van welken artikel 116 is 
toegepast,". 

Aan het artikel wordt toegevoegd als tweede 
lid: 

"De door Ons goedgekeurde begrooting van 
de provinciale inkomsten en uitgaven maakt 
den grondslag uit van de ontvangsten en uit
gaven van die rekening." 

Het tweede en het derde lid van het artikel 
worden derde en vierde lid. 

In dit (nieuwe) derde lid wordt in plaat~ van 
"tweede gewone zomerzitting" gelezen: ,,derde 
gewone zitting" . • . 

Artikel 123 wordt vervangen door het vol
gende voorschrift : 

"Op de bevelschriften wordt door hem aan 
wien zij zijn gericht, niet betaald, dan wanneer 
hetgeen te betalen is daarin wordt vermeld. 
Die bevelschriften vermelden den post der 
begrooting, waarop de betaling is aan te wijzen, 
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voor zoover niet bij algemeenen maatregel van 
bestuur, de Algemeene Rekenkamer geboord, 
,an deze verplichting ontheffing wordt ,er
leend." 

Art. XIV. Achter artikel 124 worclt inge
voegd een nieuw artikel, luidende : 

. ,,Art. 125. Met betrekking tot de takken van 
dienst, ten aanzien van welke artikel 116 is 
toegepast, doen Gedeputeerde Staten telken 
jare, binnen den bij verordening door de Staten 
bepaalden termijn, aan dezen verantwoording 
van de ontvangsten en uitgaven in het, afge
loopen dienstjaar onder overlegging van ene 
rekening met de daarbij beboorende toelichtende 
bescheiden, van welke rekening de cijfel's door 
een bujten den tak van dienst staanden boek
houdkundige, door de Provinciale Staten aan 
te wijzen, deugdelijk zijn verklaard. 

De taten onderzoeken voormelde stukken 
en stellen vóór de vaststelling van de inkomsten 
en uitgaven der provincie, het bedrag der baten 
en lasten van den tak van dienst vast, bij een 
besluit, waarvan bun het ontwerp te geliik met 
de rekening wordt aangeboden. " 

De artikelen 119, vierde lid, en 120, tweede 
lid, zijn hierbij van toepassing." 

Art. XV. Achter artikel 1261tndecies worden 
vijf artikelen ingevoegd, luidende : 

"Art. 126 duodecies. Tegen hem, die nalaat 
de door hem verschuldigde provinciRle belasting 
vóór' of op den verscbSjndag te betalen, moet . 
door den met de invordering belasten ambte- 1 
naar, dien het aangaat, een dwangbevel worden 

• afgegeven, medebrcngende het recht van parate 
executie. 

Art. 126 tredecie~. De met de invordering 
belaste ambtenaar geeft het dwangbevel niPt af 
dan na den be1astingschuldige te hebben aan
gemaand. 

Art. 126 quattuordecifs. De bepalingen om
trent de vervolgingen, opgenomen in de wet 
van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22), op de in
vorderin~ van 's Rijks directe belastingen, zoo
als die b\j latere wetten is gewijzigd, zijn, met 
uitzondering van artikel 17, van toepassing ten 
aanzien van de provinciale belastingen. 

Mede is ten aanzien van die belastingen van 
toepassing de wet van 1 Juni 1850 (Staatsblad 
n°. 26), betrekkelijk de kosten van vervolging 
inzake de directe belastingen. 

Het dwangebevel, door den met de invor
dering belasten ambtenaar uitgevaardigd, kan 
in het geheele Rijk worden ten uitvoer gelegd. 

Art. 126 quindecies. De beteekening van 
stukken, betreffende vervolging ter invordering 
van provinciale belastingen en de tenuitvoer
legging van dwangbevelen geschieden door een 
ambtenaar, daartoe door Gedeputeerde Staten 
aan te wijzen. 

Bij de uitoefening van zijne taak wordt deze 
als een deurwaarder aangemerkt. 

Art. 126 serlecies. DP pro,inriale belasting, 
die niet binnen drie jarnn, te rekenen van het 
tijdstip, waarop zij ve1 ·chuldigd, of waarop de 
laatste acte van vervol11-ing 'beteekend was, werd 
ingevorderd, is verjaa!"l. 

Art. XVI. In artikel 134 en in het eerste lid 
van artikel 138 wordt het rijfer "188" vervangen 
door "190". 

Art. XVII. In de artikelen 143 en 144 wor
den de woorden "der Staten" vervangen door 
"van Gedeputeerde Staten" en in de artikelen 

145 en 146 worden de woorden "de Staten" ver
vangen door "Gedeputeerde Staten". 

Art. XVIIT. Achter artikel 153 worden vier 
artikelen ingevoegd, luidende : 

Art. ló3bis. Gedeputeerde taten hebben de 
bevoegdheid tot het op kosten der overtreders 
doen wegnemen, beletten, verrichten of in 
vorigen toestand herstellen van hetgeen in 
strjjd met wetten of algeroeene maatregelen van 
bestuur, waarvan de uitvoering aan Gedepu
teerde Staten is opgedragen, met de krachtens 
artikel 151 door Gedeputeerde Staten gemaakte 
verordeningen, met provinciale reglementen en 
verordeningen of met reglementen voor water
schappen, veenschappen of veenpolders is of 
wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nage
laten, beschadigd of weggenomen. 

poedeiscbende .~evallen uitgezonderd, wordt 
van deze bevoe~aneid geen gebruik gemaakt, 
dan nadat de belanghebbende schriftelijk is 
gewaarschuwd. 

Art. 153ter. Om aan het vorig artikel uit
voering te kunnen geven, kan door Gedeputeer
de taten aan bepaald aangewezen personen 
schrifteliike last worden verstrektitot het binnen
treden i~ eene -woning tegen den wil van den 
bewoner. 

De last moet, buiten de gevallen van dringend 
of dreigend gevaal', de woning of woningen aan
wijzen, welker binnentreden tegen den wil van 
den bewoner kan geschieden. 

Art. 153 quater. De last kan, uitgezonderd 
bij dringend of dreigend gevllar, niet anders 
worden uitgevoerd dan tusschen zonsop- en 
-ondergang en in bijzijn hetzij van den kanton
rerhter, hetzij van den burgemeester of van een 
commissaris van politie. 

Van het binnentreden en van de redenen die 
daartoe geleid hebben wordt door hem, die 
krachtens het eerste lid van dit artikel daarbij 
tegenwoordig is gewee t of deze handeling heeft 
verricht, binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt, en aan den ingezf'
tene wiens woning is binnengetreden, in af
schrift medegedeeld. 

Art. 153 quinquies. Gedeputeerde Staten 
kunnen bij dwangbevel de ingevolge artikel 
153bis verschuldigde kosten invord ren. 

Het dwangbevel wordt op kosten van den 
schuldenaar bij deurwaarders-exploit beteekend 
en ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aan
zien van vonnis en en authentieke akten voor
geschreven. 

Binnen 30 dagen na de beteekening staat 
verzet tegen het dwangbevel open door dag
vaarding van de provincie. 

Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
Art. XIX. In artikel 154 wordt het woord 

,,Zij" veranderd in "Gedeputeerde Rtaten". 
Art. XX. Artikel 161 wordt vervangen door 

de volgende artikelen : 
"Art. 161. Zij oefenen, indien de Staten 

daartoe besluiten en naar door dezen te stellen 
regelen, de in artikel 132 vermelde macht van 
de taten uit. 

Art. l6lbis. Zij oefenen, indien de Staten 
daartoe besluiten en naar door dezen te stellen 
regelen, de in artikel 135 bedoelde macht van 
de Staten uit. 

Art. l6lter. De besluiten der Staten met de 
door dezen te stellen regelen, bedoeld in cle 
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artikelen 161 en lölbis, en de besluiten, die 
Gedeputeerde Staten nemen krachtens artikel 
161, behoeven Onze goedkeuring." 

Art. XXI. In het eerste lid van artikel 162 
worden de woorden "gewone zomerzitting" ver
anderd in "eerste gewone zitting" . 

Art. XXII. Met het in werking treden van 
deze wet vervalt de wet van 2 Mei 1851 (Staats
blad n°. 28). 

Art. XXIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en beve]en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1927. ) 

16 December 1927. WJ;JT tot wijziging van de 
Landarbeiderswet. S. 389. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 265, 1-8; 
1925/1926 n° . 31; 1926/27 n°. 28, 1-2; 1927/28, 
no. 27. 

Hand. 2• Kamer 1927/1928, bladz. 91. 
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117 . 
. WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, ten aanzien van de uit
voering der Landarbeiderswet de verleening 
van voorschotten in administratief opzicht te 
vergemakkeljjken, in den loop der onteigenings
procedure enkele verbeteringen aan te brengen 
en de rechten, waarvan vrijstelling van be
taling wordt verleend, met enkele te vermeer-
deren; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ; 
In de Landarbeiderswet worden de navolgen

de wijzigingen aangebracht : 
Art. I. In artikel 2 wordt de punt aan het 

einde vervangen door een kommapunt en aan 
het artikel een littera toegevoegd, luidende : 

"e. ,,Onze Ministers" Onze met de zaken van 
den landbouw belaste Minister en Onze Minister 
van Financiëri." 

Art. II. In de artikelen 4, tweede lid, 5, 
derde lid, en 10 wordt het woord "Ons" ver
anderd in "Onze Ministers". 

Art. III. In artikel 7, eerste lid, vervalt het 
cijfer "l" en vervallen de woorden "door Ons" 

H et tweede lid van dit artikel vervalt. 
Art. IV. In artikel 9 vervallen achter het 

cijfer "7" de woorden,,, l ste lid,". 
Art. V. In artikel 34, eerste lid, worden de 

woorden "tot het derde kalenderjaar" ver
anderd in "gedurende ten hoogste drie jaren". 

Art. VI. In artikel 40 worden achter artikel 
107 der Onteigeningswet, ingevoegd de woorden 
"De afdeeling voor de geschillen van bestuur 
brengt aan Ons advies uit onder overeenkom
stige toepassing van de regels, bedoeld in artikel 
35 van de wet van den 2lsten December 1861 
(Staatsb/,ad n°. 129), houdende regeling der 
zamenstelling en de bevoegdheid van den Raad 
van State, gelijk deze bij latere wetten is ge
wijzigd." 

Art. VII. In artikel 40 wordt in artikel 115, 
laatste lid, der Onteigeningswet het woord 
"wordt" veranderd in .. geschiedt- van"; wordt 
achter het woord "besluit" ingevoegd het woord 

,,mededaeiing" , en vervalt hét woord "opge
nomen". 

Achter het laatste lid van dit artikel w01·dt 
ingevoegd een ruenw lid, luidende : · 

,,Een door Ons goedgekeurd besluit van Ge
deputeerde Staten vervalt., indien de onteige
nende partij niet binnen een jaar na de dag
teekening van Ons besluit den eigendom bij 
minnelijke overeenkomst heeft verkregen of de 
eigenaars of mede-eigenaars overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 18 beeft doen dagvaarden 
voor de arrondissements-regtbank, binnen wier 
regtsgebied de goederen zijn gelegen. De termijn 
van een jaar kan door Ons met ten hoogste een 
jaar worden verlengd." 

Art. VIII. In artikel 42 worden achter het 
woord " zegel" ingevoegd de woorden : ,. , van 
le~esheffing, van kosten van legalisatie en van 
griffiekosten". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l6den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn-,nl. Zaken en Landbouw 
J. B. KAN. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 28 Dec. 1927.) 

16 December 1927. WET, betreffende instelling 
van een Postraad voor het Staatsbedrijf 
van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fonie. S. 390. 

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

dat ingevolge het bepaalde in artikel 78 der 
Grondwet de instelling van vaste colleges van 
advies en bijstand aan de Regeering geschiedt 
krachtens de wet, die tevens regelen ir,houdt 
omtrent hunne benoeming, samenstelling, 
werkwijze en bevoe~dheid ; 

da.t het wenscheliJk is over te gaan tot in
stelling van zulk een college met betrekking 
tot het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er is onder den naam van Postraad 

een Raad van Advies en Toezicht voor het 
Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie. 

De Postraad is gevestigd te 's Gravenhage. 
De leden en de secretaris worden <loor Ons 

benoemd op voordracht van Onzen Minister 
van Waterstaat. 

Een der leden wordt door Ons als voorzitter 
aangewezen. 

2. De Postraad dient Onzen voornoemden 
Minister desgevraagd, of u it eigen beweging, 
van raad in alle zaken de Posterjjen, Teli>graife 
en Telefonie betreffende. 

De Postraad houdt toezicht op de wijze, 
waarop de leiding van het Staatsbedrijf dit aan 
zijn maat~chappeljike functie doet beantwoor
den ; hij geeft Onzen voornoemden Minister 
kennis van hetgeen naar zijn oordeel in het 
belang hiervan behoort -te geschieden. 

De Postraad is bevoegd de leiding en de 
ambtenarf'n van hf't Staatsbedriif en andere 
personen uit te noodigen zijne vergaderingen 
b\i te wonen tot het geven van inlichtingen ; 
hij heeft recht op toegang tot allo gebouwen 
en inrichtingen van het St,aatsbedrijf. 
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De Postra.ad ka.n de leiding van het Staa.ts
bedrijf desgevraagd of uit eigen beweging van 
raad dienen in de za,ken, in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld, indien de beslissing van die 
ze.ken niet aan Ons of aan Onzen voornoemden 
Minister is voorbehouden. 

3. De Postraad brengt jaarlijks aan Onzen 
voornoemden Minister verslag uit over zijne 
werkzaamheden en bevindingen, welk verslag 
aa.n de Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

4. Door Ons wordt een instructie voor den 
Postraad vastgesteld t er regeling zijner werk
zaamheden en worden voorts voorschriften ge
geven betreffende de vaststelling van de instruc
tie van den secretaris en van het reglement van 
orde van den Postraad, het aantal en den tijd 
en de wijze van aftreden van de leden, de be
zoldiging en de woonplaats van den secretaris, 
de vergoeding voor de reis- en verblijfkosten 
van de leden en den secretaris, alsmede de ver
goeding voor de diensten, die de leden in hunne 
hoedanigheid bewijzen. 

5. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van " Postraadwet", met vermelding 
van het Staatsblad waarin zij is geplaatst. 

Zij treedt in werking op een door Ons te be
palen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 16den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Waterstaat, H. v. D . VEGTE. 
(Uitgeg . 28 Dec. 1927.) 

16 December 1927. WE·.r tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van de los- en laadgelegen
heid op het stationsemplacement Boven
karspel-Grootebroek met bijkomende werken. 
s. 391. 

16 December 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Arnhem. S. 392. 

16 December 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment Assen . . S. 393. 

16 December 1927. WET, houdende bepaling 
betreffende den voor pensioen geldigen 
diensttijd van de bemanning van Hr. Ms. 
kruiser Sumatra tijdens verblijf te Shanghai 
en wijziging van de wet van 14 Juli 1904 
(S taatsblad n°. 145). S. 394 

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

dat het wenschelijk is eene voorziening te 
treffen ten aanzien van den voor pensioen 
geldigen diensttijd van de bemanning van 
Onzen kruiser Sumatra tijdens verblijf te 
Shanghai en in de wet van 14 Juli 1904 (Staats
blad n°. 145) wijziging aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. De diensttijd van de bemanning van 

Onzen kruiser Sumatra, welke bodem tijdens de 
reis van Ne,derland naar Nederlandsch-Indië, 
van 19 Februari 1927 tot 12 Mei 1927 te S hang
hai is gestationneerd geweest ter bescherming 
van de Nederlandsche belangen aldaar, wordt 
te rekenen van 1 Maart 1927 over den verderen 
duur van het verblijf aldaar tot de aankomst 
binnen de keerkringen, voor de aanspraak op 
pensioen gelijk gest eld met diensttijd bij de 
zeemacht in Nederlandsch- I ndië. 

2. In artikel 1, eerste lid, der wet van 14 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 145) worden de woorden : 

,,ter bewaking van gebouwen van het Neder
landsche Gezantschap en Nederlandsche Con
sulaten'' vervangen door: ,,ter bescherming 
van de Nederlandsche belangen" en de woorden: 
,,'s-Rijks Overzeesche Bezittingen" door "Ne
derlandsch-Indië". 

3. Op het personeel der zeemacht, dat aa.n 
den dienst in Nederlandsch-Indië is onttrokken 
om in China dienst te doen, blijft de wet van 
14 Juli 1904 (Staatsblad n°. 145) ongewijzigd 
van kracht over den tijd, vóór 1 Maart 1927 
in China doorgebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine a. i ., LAMBOOY. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1927.) 

16 December 1927. BESLl'IT, tot aanwijzing 
overeenkomstig a'rt. 157 der Hooger
onderwijswet van de afdeeling gymnasium 
van het R.-K. Lyceum te Alkmaar. 
s. 395. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 October 1927, n°. 8962/ITI, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-ondenTijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 November 1927, n°. 27); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen a.i. van 13 December 1927, n°. 12260, 
Afdeeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1927 de af

deeling gymnasium van het R. -K . Lyceum te 
AU.-rnaar van de stichting "R.-K. Lyceum onder 
bescherming van den Heiligen Pet.rus Canisius" 
aldaar voor een tijdvak van zes jaren aan te 
,yjjzen als bevoegd om, met inachtneming van 
de desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
haar leerlingen, die het ondenTijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met •het getuigschrift in artikel}! 
der Hooger-onderwijswet vermeld, wordt geliJk-
gesteld. . 

Onze Minist,er van Onderwijs. Kunst en en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit , dat in het Staat.ç flad zal worden 
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geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen a.i., 

J. B. KA.N. 
(Uitge,g. 23 Dec. 1927.) 

17 December 11/27. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en lö der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. ö81) op ka.as . S. 396. 

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

ArbeiJ, Handel en Nijverheid van 31 October 
1927, n°. 888 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelat op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n° . 581); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in art. 17 der Warenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 December 1927, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen ~Ii
nister van Aibeid, Handel en ijverheid van 
15 December 1927, n°. 1081 D, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
paléln: 

Art. 1. Aangeduid moet worden met den 
naam "kaa.s" het product, gevormd uit de 
vaste stof, verkregen door · melk, ten deel~ of 
geheel ontroomde melk, room of een mengsel 
dezer vloeistoffen te stremmen. 

2. 1. Op een markt, voor zoover het de ver
koopplaatsen betreft, waar kaas bij gedeelten 
of biJ enkele exemplaren voor het publiek ver
krijgbaar wordt gesteld, in een winkel of berg
plaats, b~j winkeliers, slijtus of venters in ge
bruik, of bij het vervoeren langs den openbaren 
weg door of voor winkeliers, slijters of venters 
naar gebruikers moet elke heele kaas en de ken
nelijk als zoodanig voorhanden waar en , indien 
kaas zich bevindt in origineele verpakking, b .v. 
doos,' stanniol, deze verpakking, voorzien zijn 
van één der navolgende aanduidingen: 

VV of Volvet , . 
a. indien de kaas voorzien is van het Neder

landsche Rijksmerk voor volvette kaas of indien 
bij een gerleel te van een kaa8 ten genoegen van 
den controleerenden ambtenaar wordt aange
toond, dat dat deel afkomstig is van een doo, 
dat Rijksmerk gedekte kaas en het vetgehalte 
van de droge stof der kaas bovendien voldoet 
aan den eisch, voor kaas, voorzien van dat 
Rijksmerk, vastgesteld door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ; 

b. indien de kaas niet voorzien is van het 
Rijksmerk onder a bedoeld of indien bij een 
gedeelte van een kaas niet ten genoegen van 
den controleerenden ambtenaar wordt aange
t,oond, dat dat deel afkomstig is van een door 
dat Rijksmerk gedekte kaaq en het vetgehalte 
van de droge stof der kaas ten minste 48 procent 
bedraagt; 

40 +, indien het vetgehalte van de droge stof 
der kaas ten minste 40 procent bedraagt ; 

3!) +. indien het vetgehalte van de droge stof 
der kaa8 ten minste :10 procent bedraagt ; 

20 +, indien het vetgehalte van de droge stof 
der kaas ten minste 20 procent bedraagt ; 

Mager, indien het vetgehalte van de droge 
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, stof der kaas minder dan 20 procent bedraagt ; 
R., indien het vetgehalte _van de droge stof 

der kaas ten minste 65 procent bedraagt. Uit
~luitend deze kaas mag als "ronmkaas" worden 
aange,1uid. 

2. Uitgezonderd zijn •: 
a. kaas van een zoodanige consistentie, dat 

daarop geen aanduiclingen zijn aan te brengen . 
Bij deze kaas moet één dezer aanduidingen zijn 
aangebracht op het voorwero, waarin zij zich 
bevindt of op een onmiddellijk bovE'n de kaas 
geplaatst bord of carton ; . 

b. kaas in origineele verpakking in hoeveel
heden kleiner dan 50 gram, welke niet van aan
duidingen behoeft voorzien te zijn. 

3. Andere getallen en letters dan in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, mogen, - behalve 
op de bodemvlakken - op kaas niet voorkomen-, 
met uitzondering van die, welke met het Rijks
kaasmerk verhand houden . 

4. Misleidende aanduidingen mogen op kaas 
of op de verpakking van kaas niet voorkomen. 

3. 1. De aanduidingen, in artikel 2, lid 1, 
aangegeven, moeten bij onverpakte kaas op 
de korst der kaas, bij geverfde kaas op de verf
laag, bij geparaffineerde kaas op de paraffine
laag, . bij kaas in origineele verpakking op de 
verpakking zijn aangebracht. 

2. Zij moeten op elke heele kaas op het (de) 
opstaande zijvlak(ken) (op bolvormige kaas 
langs den grootsten cirkel) regelmatig en zoo 
dik~jls zijn aangebracht, dat hare onderlinge 
afstand ten hoogste 12 c.M. bedraagt. 

3. Zij moeten bij kaas in origineele verpak
king op de bovenbuitenzijde <ler verpakking 
zijn aangebracht. 

4. Zij moeten bestaan uit zwarte of blauwe 
cijfers, onderscheidenlijk letters, ,welke niet door 
vegen mogen zijn uit te wisschen, voor het pu
bliek en voor den kooper duidelijk zichtbaar 
en leesbaar zijn en die wat hoogte en lijndikte 
betreft bij onverpakte, geverfde en geparaf
fineerde kaas overeenkomen met die der mo
dellen I, aangegeven in bijla~e II en bij kaas in 
orig~eele verpakkï?g met. die der modellen II 
lll b1Jlage II, biJ dit beslmt behoorende. · 

4. De op kaas gelijkende waar, ~elke dienen 
kan om haar te vervangen, mag met dan met 
Onze toestemming en onder door Ons te stellen 
voorwaarden worden aangeduid met namen, 
waaruit de aard en de samenstellmg niet of niet 
voldoende blijken. 

5. Kaas en de kennelijk als zoodanig voor
handen waar moet voldoen aan de volgende 
eischen: 

l O• het procentisch vetgeha lt e der droge stof 
mag niet minder bedrngen dan de op de kaas, 
de verflaag, de paraffinelaag of de verpakking 
aangebrachte aanduiding, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 2 van dit besluit, aangeeft ; 

2°. zij mag uitsluitend vetbestanddeelen 
bevatten, welke van melk afkomstig zijn; 

3°. zij moet in deugdelijken toestand ver
keeren · 

4°. ~chadelijke bestanddee,en mogen niet 
aanwezig zijn ; 

5°. andere conserveermiddelen dan keuken
zout mogen niet aanwezig zijn ; 

6°. vreemde bestanddeelen, met uitzondering 
van specerijen, geringe hoeveelheden sa.Jpeter 
en calciumve~bindingen, een geringe hoeveel
heid orleans en onschadelijke dekmiddelen op 

48 
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de korst van de kaas, mogen niet aanwezig zijn. 
6. Dit, besluit is met van toepassing op kaas, 

bestemd voor uitvoer, mits niet aanwezig in een 
der verkoopplaatsen of bij het vervoer, in arti-
kel 2, lid l, bedoeld. ' 

7. Voor de beoordeeling, of kaas voldoet aan 
de in dit be8luit gestelde eischen, moet gebruik 
gemaakt worden van de onderzoekingsmetho
den, aangegeven in de bij dit besluit gevoegde 
bij lage I, voor zoover dezE,1 daarvoor toereikend 
zijn. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten dag van de zevende maand na 
die, waarin het in het Staatsblad is geplaatst. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel van Kaasbes!uit, met vermelding van 
jaargang en nummer van het Staatsblad, w·aarin 
het is geplaatst. 

Onze .Minister van Arbeid, Handel en I ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsb/,a,d zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 17den December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel P.n Nijverheid, 
J. R. SLO'rEMA'KER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

BIJLAGE I, behoorende 
bij het Kaasbcsluit 

(Staat.•blad 1927, n°. 396) . 
METHODEN VAN HET ONDERZOEK. 

1. Voclit. 
3-5 !!ram van het gemiddelde monster wor

den snel afgewogen in een schaaltje en daarin 
met behulp va.n een medegewogen glazen staafje 
met een bekende hoeveelheid (25-30 gram) 
grofkorrelig uitgegloeid kwartspoeder of met 
zand goed dooreengemengd en fijngewreven . 

Ter bespoediging van het onderzoek kan men 
kaas en kwartspoeder of zand na menging be
vochtigen met 5 cm3 sterke spiritus, verwarmen 
en daarna verder mengen. 

Bij het gebruik van sterke spiritus moet voor
al bij kaas met een laag vochtgehalte (oudere 
kaas) na de toevoegin$. van den spiritus, eerst 
ongeveer 15 minuten bij ten hoogste 700 c, voor
gewarmd worden om spatten van de kaas
massa te voorkomen. 

Het schaaltje met inhoud wordt in een droog
stoof op ongeveer l 05° c. gedroogd gedurende 
anderhalf uur, waarna men deze in een exsic
cator gedurende ongeveer een half uur boven 
sterk zwavelzuur la.at afkoelen. Hierna wordt 
het schaaltje direct uit den exsiccator gewogen. 

Het drogen wordt dan blkens een half uur 
voortgezet, totdat constant gewicht verkre
gen is. 

2. Vet. 
Drie tot vijf gram kaas worden in een Erlen

meyer kolfje van ongeveer 50 cm3 inhoud met 10 
cm3 HCl(S.g. 1.19), alsmede enkele korrels puim
steen voorzichtig verhit, totdat het eiwit is opge
lost. Na bekoelen wordthetmengselovergebracht 
in een buis volgens Röse-Gottlieb. H et kolfje 
wordt earst met 10 cm3 sterke spiritus en daarna 
achtereenvolgens met 25 cm3 aether en 25 cm• 
pt>troleumaether nagewasschen. Elk dezer vloei
stoffen wordt bij de kaasoplossing gevoeo-d, 
terwijl na elke toevoeging wordt geschud. Na 
ten minste 1 uur staan wordt het aether-

' petroleum-aethermengsel in een vooraf gewogen 
kolfje van ± 150 cm3 inhoud overgebracht. 
Vervofo:ens worden bij de vloeistof in de buis 
10 cm3 aether en 10 cm3 petroleumaether ge. 
voegd. Na elke toevoeging wordt geschud. Na 
ongeveer een half uur wordt het aether-petro
leumaethermengsel wederom overgebracht in 
het kolfje van ± 150 cm• inhoud. Deze be
werking wordt nog éénmaal herhaald. Na af
destilleeren van het oplosmiddel wordt het 
kolfje met inhoud bij 102-105° c. gedroogd tot 
constant gewicht en gewogen. 

3. Conserveermiddelen. 

a. Boorzuur en boraten. 
Ongeveer 10 g ka.as worden met 75 cm3 water 

en l cm3 zoutzuur (S.g. 1.19) gedurende een 
half uur onder herhaald omschudden op het 
watarbad verwarmd en het mengsel na afkoe
len aefiltreerd. Het filtraat wordt met natron
looo-

0 
ten opzichte van phenolpht.aleine zwak 

al~lisch gemaakt. zoo noodig gefiltreerd, tot 
10 cm• uitgedampt en weer gefiltreerd. 5 cm• 
dezer vloeistof worden met 1/. cm3 zoutzuur 
(s.g. 1.13) zuur gemaakt en met curcumpapier 
onderzocht. Een roodbruine kleur, vooral merk
baar bij drogen, welke bij bevochtiging met 3:m
monia in een grijsblauwe kleur overga.at, WlJSt 
boorzuur aan. 

b. Salicylzuur.· 
Ongeveer 10 g kaas worden als bij het onder

zoek op boorzuur behandeld. Het eerst verkre
gen zoutzuurhoudende filtraat wordt met on
geveer 50 cm• van een mengsel van gelijke 
deelen aetber en petroleumaether een IDlDUUt 
lang flink geschud. De aetherische oplossing 
wordt met natronloog alcalisch gemaakt water 
geschud, deze waterige oplossing met verdund 
zwavelzuur zuur gemaakt en deze zure vloeistof 
met 25 cm3 van een mengsel van gelijke deelen 
aether en petroleumaether uitgeschud. De aethe
rische oplossing wordt tweemaal met 5 cm3 

water gewasschen en dan onder toevoeging van 
enkele cm3 water van aether-petroleumaether 
bevrijd. De helft van d3 waterige oplossing wordt 
met enkele druppels ferrichloride bedeeld, de 
andere helft met broomwater. Bij aanwezjgheid 
van salirvlzuur ontstaat met ferrichloride P,en 
violette kleur, welke bij toevoeging van spiritus 
of een weinig azijnzuur niet verdwijnt en wordt 
met broomwater een wit neerslag verkregen. 

c. Benzoëzuur. 
Ongeveer 10 g kaas worden als bjj het onder

zoek op salicylzuur behandeld. Het aether
petroleumaethermengsel wordt_. nadat het twee
maal met 5 cm3 water is gewasschen, met 2 cm3 

½ normaal loog uitgeschud. De loog wordt in 
een reageerbuis bij 110°-115° c tot droog uit
gedampt. Het residu wordt gemengd met 10 
druppels sterk zwavelzuur en een druppel 
rookend salpeterzuur of salpeterzuur van 65 
procent en daarna boven een kleine vlam onder 
voortdurend schudden verhit. Tijdens deze 
verwarming wordt de temperatuur gedurende 
3-5 minuten op 1800 c. gehouden. Na afko3len 
wordt de vloeistof met water verdund met am
monia alcalisch gemaakt en gekookt. Aan de ge
heel afgekoelde vloeist,of voegt men een weinig 
zwavelammonium toe. Een roodbruine kleur 
wijst op benzoi'zuur, mits salicylzuur afwezig is. 
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Fluoor. Dit onderzoek beeft plaats als in de 
bijlage, behoorende bij het Jam-limona<lebesluit 
(Staatsblad l 924, n°. 97) onder 12 is aangegeven. 

LIJST VAN REAGENTIA. 

Aether*. (C2H6 ) 2 0. S. g. 0.720. Kookpunt 
::l4.50-35.50 C. 

Amylalr-ohol: S.g. 0.715. Kookpunt 129o_J32oc. , 
Broomwter* : Een verzadigde oplossing van 
broom en wat.er. 
Ferrichloride : Een oplossing van 9.0 g. Fe2CI6 • 

6 H 2O en water tot 100 cm3 (N). 
Petroleumaether. Moet destilleeren beneden 60° c. 

Worden 50 cm• gemengd met 10 g. vaste 
paraffine en de petroleumaether op het kokend 
waterbad verdampt, dan mag de paraffine 
geen gewichtsvermeerdering ondergaan. 

SpirituB (sterke) : Een mengsel ·van aethyl
alcohol en water, dat in 100 volumina 96 
volumina C2H 6OH bevat. S.g. 0.812. 

Zand. Met zoutzuur gewasschen en gegloeid zand. 

Behoort bij het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, 
. n°. 396). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

* Buiten invloed van het licht te bewaren. 

MODELLEN 1, 
~d 11 art 3, K111hetlwll {Stut1b!1d 1927. 11° 396) 

vv. 
VOLVET 
40+ 
30+ 
20+. 
Mager 
R 

MODELLEN Il, 
btdoe!di11art. 3.KHsbeaM1 
(S laatOJad 1927 . • ~. 396) 

vv 
VOLVET 
40 + 

20+ 

Mager 
R 

boort b1J hei l(ari1bnlull {Stoatirblod 1927, n•. 800) 

Mi] bth.nd , 
Dt Miniller i:an ArbtiJ . 

H1U1dd en Nijr:trhdd 
~ I O TEMIIJC F R 01 5Rti~ lt 

17 December 1927. BESLUIT tot regeling van 
den herijk der maten en gewichtPn in 1928 
en 1929. S. 397. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 December 
1927, n°. 13682, Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, letter q, der Wet van 
7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konin.k
lijk Besluit van 29 November 1874 (Staatsblad 
n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1927, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en N~jverheid van 15 De
cember 1927, n°. 14197. Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 192 of 1929 worden onderworpen aan den 
herijk, bedoeld bij artikel 15, letter a, der boven
genoemde wet ; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak 
van 1 Januari 1928 tot en met 30 September 
1929; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen cle data te bepalen, waarop 
de herijk voor elke ~emeenta binnen het onder 
2°. genoemde tijdvak zal geschieden ; 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1926 en 
19:!7 bij den ijk en den herijk der maten en 
gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 
30 September 1929. 

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

's-Gravenhage, den 17den December 1927. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 20 Dec. 1927 .) 

17 December 1927. BESLUIT tot nadere wijziging 
van de bepalingen betreffende den Genees
kundi~en Raad van het Departement van 
Koloniën. 8. 398. 

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

Koloniën van 14 December 1927, Commis
sariaat voor Indische Zaken, Afdeeling C, 
n°. 18; 

Gezien de bepalingen betreffende den Genees
kundigen Raad van het Departement van 
Koloniën, vastgt>steld bij Ons besluit van 
19 Mei 1917 (Staatsblad n°. 404), en laatstelijk 
gewijzi(;d bij Ons besluit van 2fl ~ovember 1924 
(Staatsolad n°. 540); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 

A. In bovengt>noemde bepalingen wordt : 
1°. een nieuw artikel 12 opgenomen, luidende: 
Eene vergoeding van f 10.- per keuring 

wordt ten bate van de Indische geldmiddelen 
gevorderd van : 

a. personen van dienstplichtigen leeftijd, 
die, in verband met hun voornemen om zich 
in Nederlandsch-lndië te vestigen, op eigen 

48* 
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verzoek door den Geneeskundigen Raad worden 
onderzocht omtrent hunne lichamelijke ge
schiktheid voor den verplichten krijgsdienst 
i n Ne,derlandsch-lndie, tenzij door hen wordt 
aangetoond, dat zij onvermogend zijn tot 
betaling van tl it bedrag ; 

b. personen, die op verzoek in hun pei·soonlij k 
belang een voorloopig geneeskundig onderzoek 
ondergaan omtren t h unne lichamelijke ge
schiktheid voor een betrekking in overheids
dienst in Ne,derlandsch-l ndië, dan wel voor een 
zoodanige betrekking daar t e lande, ten behoeve 
waarvan van Overheidswege subsidie wordt 
verleend; 

c. de Pensioenfondsen van de Koloniale 
laudsdien<>ren en locale ambtenaren wegens 
door den Geneeskundigen Raad op verzoek en 
ten dienste van die fondsen verrichte keuringen ; 

2°. het bestaande artikel 12 wordt artikel 13 ; 
B . Dit besluit, treedt in werking op 1 J anuari 

1928. 
Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer, en dat in het Staatsblad en in de Staats
courant za-1 worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l 7den December 1927. 
WI LHELMINA. 

De M inister van Koloniën, KONINGSBERGER. 
( Uitgeg . 30 Dec. 1927.) 

17 December 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Als werkforens moet worden beschouwd 

de aannemer, die in een gemeente op· een 
werk een keet heeft, in welke hij wekelijks 
de loonen van z{jn personeel uitbetaalt. 

WrJ WILHELMINA, E .z.; 
Beschikkende op het bezwaar van J. van der 

B., te Zeist, op grond van art. 265i der Ge
meentewet, ingediend tegen den aanslal> in de 
gemeente H oevelaken in de plaatseliJke in
komstenbelasting als forens; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat J . van der B., te Zeist, bij aanslag

biljet van 18 Mei 1926 over het belastingjaar 
1925/26 als werkforens in de gemeente Hoeve
laken is aangeslagen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat h:ij van beroep aannemer is ; 
dat z. i. het uitoefenen van het beroep van 
aannemer niet kan leiden tot helastingplichtig
heid als forens ; dat hij in ieder geval voor een 
te hoog bedrag is aangeslagen ; 

0. dat J . van der B. , als aannemer van een 
bouwwerk te H oevelaken, op meer dan 90 
dagen van het belastingjaar 1925/26 de be
schikking heeft gehad over eene op het werk 
aanwezige keet ; 

dat die keet mede voor hem bestemd was om 
persoonlijk zijne werkzaamheden uit t e oefenen, 
aangezien hij blijkens de overgelegde stukken 
in die keet wekelijks de loonen aan zijn personeel 
placht uit te betalen; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
J. van der B. op meer dan 90 dagen van het 
genoemde belastingjaar t e H oevelaken de be
schikking heeft gehad over eene vaste inrichting 
t ot persoonlij ke uitoefening van zijn bedrijf; 

dat h:ij dus terecht overeenkomstig art. 244a , 
eerste lid, onder 3°, der Gemeentewet over het 

genoemde belastingjaar in clic l{emeente als 
forens is aangeslagen ; 

0. voorts, dat de reclamant ook bezwaar 
maakt t egen het be:l.rag van den aanslag, doch 
dat dienaangaande niet bij de behandeling van 
clit geschil eene beslissing kan worden genom~n; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en ,-erstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. (A.B.) 

17 December 1927. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Toepasselijkheid van 4°. van dit artikel 

ten aanzien van iemand die in een gemeente 
een voor kortstondig verblijf ingerichten 
koepel bezit. 

WIJ WILl{ELMINA, ENZ.; 

Besch:ikkende op het beroep, ingesteld door 
E . S., t hans te Heemstede, tegen de uitspraak 
van Ged. Staten van Ztrid-Holland van 21 
F ebruari/! Maart 1927, G. S. n°. 191, op zijn 
bezwaarschrift tegen den aanslag als forens in 
de gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1924/25 te Alkemade; 

Den Raad vari State, enz. ; 
0 . dat E . S., thans te H eemstede, over het 

belastingjaar 1924/25 als woonforens in de 
gemeente Alkemade is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Ged. 
Staten van Zuid-Holland bezwaren had in-

. gebracht, dit college bij besluit van 21 Februari/ 
1 Maart 1927 het bezwaar ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging dat de bezwaarde, 
die te Haarlem hoofdverblijf heeft, eigenaar is 
van een in de gemeente Alkemade gelegen 

"koepel, welke geheel ter bewoning is ingericht ; 
dat de meubileering van den koepel, die eene 
oppervlakte heeft van ± 36 i\lI". en welke van 
electrisch licht is voorzien, bestaat uit een 
divanbed met matras, een dichtgeslagen wasch
tafel, twee groote tafels, drie oud-hollandscbe 
stoelen, twee clubfauteuils en een schrijftafel 
met bureaustoel, terwijl de wanden versierd 
zijn met schilderij en en krokodillenvellen en 
de vloer bedekt is met tapijten; dat zich naast 
den koepel een gebouw bevindt, dat als keuken 
wordt gebruikt en een volledigen keukeninven
taris bevat, terwijl in een ander bij den koepel 
gelegen gebouwtje zoo noodig een logeergast 
kan worden ondergebracht ; dat de koepel met 
zijn aanhoorigheden, welke tijdens het geheele 
belastingjaar van de in vorige alinea's aan
gegeven meubileering is voorzien geweest, al
thans gedurende de zomermaanden, derhalve 
~edurende meer dan 90 dagen van het belasting
Jaar, voor een geregeld d~g- en nachtverblijf 
is geschikt geweest en als zoodanig ook dopr 
den bezwaarde en zijn gezin is gebruikt ge
worden ; dat onder deze omstandigheden aan 
den koepel met zijn aanhoorigheden, waarvoor 
de bezwaarde ook in de personeele belasting 
naar de grondslagen huur waarde en meubilair 
is aangeslagen, terecht het karakter . van ge
meubileerde woning in den zin van art. 244a, 
1• lid, 4°, der Gemeentewet is toegekend; dat 
het beroep van den bezwaarde op de bepalingen 
van de Bouw- en Woningverordening der ge
meente Alkemade niet ter zake dienende is, 
aangezien. onder woning in a rt. 244a, l • lid, -l0 , 

der Gemeentewet ook verbljjfgeleo-enbeden, 
zooals woonwagens en -schepen zijn begrepen, 
welke n:et onder de toep9ssing van genoemde 
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'>Prordening vallen ; dat door den bezwan.rde 
niet is betwist dat nij den koepel voor zich of 
zjjn gezin beschikbaar heeft gehouden; dat 
mitsdien de bestreden aansla.gen terecht zjjn 
opgelegd; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
koepel, dien hij in Alkemade bezit, niet ter 
bewoning is ingericht; dat noch clubfauteuils, 
noch krokodillenvellen daar aanwezig zijn; dat 
de koepel, wat inrichting en meubileering 
hetreft, totaal ongeschikt is voor een geregeld 
dag- en nachtverblijf ; dat lakens, bedde
ku sens, enz. niet aanwezig zijn ; dat de koepel 
bestaat uit een ononde1 broken ruimte ; dat 
niet blijkt, of nij als woonforens is aangeslagen 
enkel voor den koepel, dan wel voor den koepel 
en het bijgebouwtje; dat dit laatste een steenen 
hok is met steenen vloer enonbeschotenpannen; 
dat, door 2 st.eenen schotten in 3 vakken 
onderverdeeld: dat het :i.bsoluut onmogelijk 
i , in die hokken te slapen, behalve bij zeer 
warm en mooi weer; d;i,t te Alkemade. vlak 
aan het Kagermeer, aan woningen strenge 
eischen moeten worden gesteld wegens de 
groote vochtigheid ; dat do gemeente Alkemade 
in haar Bouw- en Woningverordening dan ook 
strenge eischen stelt, voordat eene woning
,·ergunning wordt afgegeven ; dat een alge
meene maatstaf, aan een gebouw aan te leggen, 
wil het eene woning zijn, toch zeker is, dat 
het eenigermate tocht- en vochtvrij is · dat 
men er kan token en er behoorlijk drinkwater 
aanwezig is; dat de koepel aan geen enkelen 
maatstaf voldoet, die wettigen zou dezen eene 
woning te noemen ; dat de koepel de facto 
slechts als kampeerinrichting wordt gebruikt; 
dat hij, appellant er no:iit geregeld nacht
\"erblijf hield en er misschien tien of twaalf 
nachten per jaar slaapt; 

0. dat op grond van het medegedeelde in de 
openbare vergadering v'.1n den Raad van State, 
.-Vdeeling voor de Geschillen Yan Bestuur, 
waari,1 over deze zaak verslag is uitgebracht, 
moet worden aangenomen, dat E. S. in de 
gemeente Alkemade niet meer dan 90 dagen 
van het belastingja:ar 1924/25 voor zich on zijn 
gezin eene gemeubileerde woning in den zin 
van art. 244a onder 4° der Gemeentewet 
beschikbaar heeft gehouden; 

dat immers de koepel, welken hij in die 
gemeente bezat, slechts voor een kortstondig 
verblijf was ingericht, en hij daar niet dan bij 
uitzondering nachtverbljjf kon houden ; 

dat mitsdien de opgelegde aanslag strijdt met 
bovengemelde wetsbepaling en Ged. Staten bij 
hun bestreden besluit ten onrechte het tegen 
den aanslag ingediend bezwaar ongegrond 
':!ebben verklaard; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en versta.an . 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 21 Februari / ] Maart 1927, 
G. . n°. 191, en den aanslag van E. S .. als 
woonforens over het belastingjaar 1924/25 in 
de gemeente Alkemade te rnrnietigen. 

(A.B.) 

17 December 1927. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw · aan Heeren Burgemeester en 
Wethouders der onderscheidene gemeenten, 
betreffende Trekhonden. 

Aan het slot van mijn schrijven dd. 30 Augus
tus 1927 n°. 6496 Afd. B.B. deelde ik Uw 
College mede, dat omtrent eenige punten raken
de de uitvoering van de in het Koninklijk be
sluit van 1 Augustus 1927, S. 285 opgenomen 
nieuwe voorschriften ter uitvoering van de 
"Trekhondenwet" 1910, S. 203, door mij nog 
overleg werd gepleegd met de Veeartsenijkun
dige Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht 
en ik miJ voorstelde Uw College dienaangaande 
een nader schrijven te doen toekomen. 

Daaraan gevolg gevende heb ik de eer thans 
h'tt navolgende te Uwer kennis te brengen, 
met aanbeveling een en ander wel te willen be
schouwen als een leidraad, voor zooveel noodig, 
bij de aan de nieuwe voorschriften te geven 
uitvoering. 

Wanneer bij de uitvoering moeilijkheden 
rijzen, zal ik daarvan gaarne kennisnemen, in 
verband met de vraag of nadere regelingen 
noodig zijn . 

"I. 
A. Artikel 1, tweede en derde lid. 

In het belang van een goede regeling schijnt 
het gewenscht, dat door Burgemeester en Wet
houders bij openbare kennisgeving door aan
plakking of op de wijze daarvoor in de gemeente 
gebruikelijk, de nieuwe bepalingen van het 
Kon. besluit van 1 Augustus 1927, S. 285, ter 
algemeene kennis worden gebracht, waarbij de 
houders van trekhonden tevens worden opge
roepen om, op tijd en plaats, als door Burge
meester en Wethouders bepaald, hunne trek
honden met de kar of karren, waarvoor de 
honden als trekdier worden gebruikt, aan de 
door Burgemeester en ,Yethouders bevolen 
herkeuring of keuring te onderwerpen. Desge
wenscht zouden bovendien aán de houders 
van trekhonden, die in de gemeente als zoo
danig staan ingeschreven, persoonlijke kennis
gevingen kunnen worden gezonden . 

Het ligt voor de hand, dat als keuring of 
herkeuring volgens het K. B. van 1 Augustus, 
1927, S. 285 slechts in aanmerking kan komen, 
een keuring of herkeuring die ingevolge de 
bepalingen van dat besluit heeft plaats gehad, 
zoodat onderzoek dat vroeger mocht zijn inge
steld, niet in aanmerking meer komt. 

H et verdient aanbeveling de algemcene keu
ring (herkeuring) telken jare te doen plaats 
hebben, bij voorkeur in de maanden April of 
Maart. Uiteraard dient, in verband met nieuwe 
aanvragen om inschrijving en afgifte van num
merbewijzen, steeds ook tusschentijds gelegen
heid tot keuring te bestaan. 

De (her)keuring worde bij voorkeur opge
dragen aan ambtenaren of beambten der ge
meente- of Rijkspolitie, welke reeds bekend zijn 
of vooraf bekend zijn te maken met de eischen, 
waaraan hond, tuig, kar enz. behooren te vol
doen, of aan andere personen, terzake voldoende 
kundig. 

B. Eischen lichamelijke geschiktheid . 
De Veeartsenijkundige Fa culteit der Rijks

universiteit te Utrecht heeft mjj als haar mee-



1927 1\:) DECEMBER 758 

ning m,edegedeeld, dat, onverminderd het · be
paalde in art . 1, eerste lid, van het sedert ge
w_iJzigd Kon. be luit van 6 Februari 1911, S. 45, 
bi; de keurmg van honden op hunne lichame
lijke geschiktheid voor ~ebruik als trekhond, 
de navolgende eischen ziJn te stellen: 

1. korte, breede, zware nek, krachtige hals ; 
2. breede schoft (deel van den rug tusschen 

de schouderbladen) ; 
3. rechte, breede gespierde rug, korte rechte 

breede lendenen ; 
4. breed, gespierd kruis, smalle gevulde 

flanken; 
5. m,inimum breedte van de voorborst, ge

meten tusschen de beide middelpunten der 
boegen, 16 c L . 

6. gewelfde diepe borst, gespierde voldoende 
vastliggende schouder ; 

7. korte ronde klauwen, niet gespreide t eenén 
met ronde niet te weeke zoolkussens ; 

8. goed gebroekt, lange flink gespierde dij 
en schenkel, sprongewrichten laag bij den 
grond bij goeden stand van de achterbeenen ; 

9. kracbt,ige gewrichten. 

C. K e1iring hond met kar. 
Verdere beoordeeling van den hond, ges7xm

nen voor of onder de kar. 
Na de keuring van den hond als zoodanig, 

worde de hond verder beoordeeld gespannen 
vóór of onder de kar of karren (naargelang 
van hunne bestemming), waarvoor het dier als 
trekhond zal worden gebruikt. Er worde op 
gelet, niet alleen dat tuig en kar voldoen aan 
de bepalingen vervat in de a rtikelen 2 en 3 
van het sedert gewijzigd K . B. van 6 Februari 
1911 , S. 45, doch tevens: 

1°. of de onder de kar gespannen hond, t e 
rekenen naar de schouderhoogte, rechtop onder 
de kar kan staan en in behoorlijken stand kan 
loopen (artikel 5 laatste lid). 

2°. of gewicht en bouw van de kar in over
eenstemming zijn te achten met den ter keuring 
aangeboden hemd, zoodat de a rbeid, welke 
uaar verwacht mao- worden, den hond zal 
worden opgelegd, geen bovenmatige inspan
ning zal vereischen. 

D. Contróle. 
Van sommige zijden is de wenscheljjkheid 

uitgesproken dat de als trekhond goedgekeurde 
honden ten blijke daarvan en voor verdere 
contröle op het gebruik als trekhond, alsmede 
ter onderscheiding van niet-goedgekeurde hon
den, bij de keuring zouden worden voorzien van 
een desbetreffend merkteeken aan de binnenzijde 
van de(n) oorlap(pen). 

Deze maatregel is echter door de Veeartsenij 
kundige Faculteit te Utrecht , na van harent
wege ingesteld onderzoek en gehouden proeven, 
als zijnde te pjjnlijk voor de honden en ook 
ondoelmatig, voor de praktijk onbruikbaar 
bevonden. 

Als contröle-middel zij aanbevolen het aan
teekenen op het nummerbewijs van enkele 
kenmerken ter aanduiding van den hond, als 
mede het nummer van de kar of karren, ten 
gebruike waarvan de hond is goedgekelll'd. 

n. 
Artikel 6. 

De vergunning, bedoeld in hot tweede lid 

va.n dit a.rtikel, tot het zich bevonden op de 
kar tijdens den rit door Mn persoon, is af te 
geven door den burgemeester der gemeente 
waar de bouder van de desbetreffende honden
kar is ingeschreven in het register, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, sub 2° der "Trekhonden
wet" 1910, S. 203. Het oordeel, omtrent de 
vraag of die vergunning, desgevraagd, zal zijn 
te verleenen is aan den burgemeester overge
laten ; zij worde echter, indien de burgemeester 
ook overigens daarvoor termen aanwezig acht, 
slechts verleend bij gebruik van forsche honden. 
Van de vergunning geschiedt aanteekening op 
het nummerbewijs, ingevolge het derde lid 
van het onderwerpelijke artikel 6. 

Ten slotte moge ik Uw College met nadruk 
wijzen op de noodzakelijkheid, dat aan de hand
having van en het toezicht op de naleving van 
de bepalingen der "Trekhondenwet" 1910, 
S. 203 en de te harer uitvoering gegeven voor
schriften o. a . met betrekking tot de lichame
lijke gesteldheid, het tuig en de aanspanning 
van den trekhond, alsmede de kar, hare be
vrachting, de snelheid en het zich bevinden op 
de kar, gestreng de hand worde gehouden. 

(B.) 

19 December 1927. ARREST van den Hoogen 
R aad. 

De stelling, itls zou art. 15, tweede lid, 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in 
art. 1 van het Kon. Besluit van 31 Juli 
1880, . 121, geen veranderin gkunnen 
brengen, is onjuist. 

Art. 15, tweede lid, is aldus te verstaan, 
dat op de daarin · omschreven motorrij
tuigen de artt. 2 en 1 van het Kon. Besluit 
mede toepassing moeten vinden en niet in 
dien zin, dat voortaan krachtens art. 10 
der Wet ook voor zoodanige motorrijtuigen 
voorschriften zouden mogen worden vast
gesteld. 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Savelberg, 
Jhr. Feith, Taverne en Van Dijck.) 

(Wet Openbare Vervoermiddelen, art. 15.) 

Op het beroep van J. de J., requirant van 
cassatie t egen een te zijnen laste gewezen vonnis 
van de AIT.-Rechtbank te Haarlem van 23 Juni 
1927, waarbij in hooger beroep 1°. zijn beves
tigd twee vonnissen van het Kantongerecht 
te Purmerend van 21 April 1927, waarbij de 
requirant ter zake van: ,,het als ondernemer 
van een openbaar middel tot vervoer van per
sonen den dienst met een rijtuig uitoefenen, 
zonder dat t en aanzien daarvan eene goedkeu
ring van kracht is met het oog op de veiligheid 
der reizigers, verleend door of vanwege het Ge
meentebestuur der plaats, waar het hoofd
kantoor der onderneming is gevestigd", met 
aanhaling der artt. 1, 2, 12 van het Kon. Be
sluit van 31 Juli 1880, S. 121, in verband met 
de artt. 10, 12 en 15 der wet Openbare Vervoer
middelen, in elke zaak is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijf gulden en vijf dagen ver 
vangende hechtenis; 2°. is vernietigd een vonnis 
van hetzelfde K antongerecht eveneens van 
21 April 1927, en de requirant ter zake van een 
gelijke overtreding als in de beide reeds ge
noemde zaken:, met gelijke qualificatie en met, 
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aanhaling van dezelfde wetsartikelen is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijf gulden en 
vjjf dagen vervangende hechtenis, (gepleit door 
Mr. Ph. A. N. Houwing). 

Concl. van den Advocaat-Generaal Van Lier. 

Requirant vervoert in een vrachtauto ge
regeld visch, die te Edam is aangevoerd naar 
Amst"rdam ; indien de boot dan weg is, neemt 
hij ook de visschers of verkoopers mede. Daar 
de auto ruimte biedt voor 8 en meer personen 
buiten den bestuurder, is ten aanzien van dit 
motorrijtuig van toepassing art. 15 sub 2 van 
de Wet van 23 April 1880, S. 67, zooals deze 
wet is gewijzigd bij de Wet van 30 Juli 1926, 
S. 250. Art. 15 sub. 2 luidt: 

,,Motorrijtuigen met andere bestemming, 
welke voor vervoer van personen worden ge
bezigd, worden voor de toepassing van den bij 
art. 10 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". 

Volgens art. 2 van dien algemeenen maatregel 
van bestuur, van 31 Juli 1880, S. 121, mag 
alleen de dienst worden uitgeoefend met een 
rijtuig, ten aanzien waarvan een goedkeuring 
van kracht is met het oog op de veiligheid van 
de reizigers verleend. Daar requirant een derge
lijke goedkeuring niet had, is eenige malen tegen 
hem proces-verbaal opgemaakt. Ter zake van 
drie overtredingen werden hem door de Recht
bank te Haarlem, in hooger beroep, geldboeten 
opgelegd. 

Tegen deze uitspraak richt zich het beroep 
in cassatie. Bij pleidooi is het volgende middel 
voorgedragen : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1 en 2 van het Kon. Besluit van 31 Juli 
1880, S. 121, 10, 12 en 15 der Wet van 23 April 
1880 betreffende de openbare middelen van 
vervoer, met uitzondering der Spoorwegdien
sten, 

doordat de Rechtbank, na als bewezen te 
hebben aangenomen met bevestiging van twee 
vonnissen van den Kantonrechter te Purme
rend van 21 April 1927, dat verdachte op 10 
en 11 Maart 1927 en met vernietiging van een 
vonnis van dien Kantonrechter van den zelfden 
datum, dat verdachte op 12 Maart 1927, 

Als ondernemer van een openbaar middel 
tot vervoer van personen een motorrijtuig, 
ruimte biedende voor ten minste acht per
sonen buiten den bestuurder en niet bestemd 
om geregeld langs den bepaalden weg personen, 
die zich daartoe aanmelden, te vervoeren, heeft 
gebezigd op den openbaren weg voor vervoer 
van personen en met dat rijtuig den dienst heeft 
uitgeoefend, ten aanzien van welk motorrijtuig 
geen goedkeuring van kracht was, met het oog 
op de veiligheid der reizigers verleend door of 
vanwege het gemeentebestuur der plaats, waar 
het hoofdkantoor der onderneming was ge-

. vestigd, heeft beslist dat deze feiten opleveren: 
" de overtreding van het als ondernemer van 

een openbaar middel tot vervoer van personen 
den dienst met een rijtuig uitoefenen, zonder 
dat ten aanzien daarvan eene goedkeuring van 
kracht is, met het oog op de veiligheid der 
reizigers, verleend door of van wege het ge-

meentebestuur, ter plaatse waar het hoofd
kantoor der onderneming is gevestigd, ' ' 

en verdachte deswege heeft veroordeeld als 
in het vonnis omschreven, 

zulks terwijl art. 2 in verband met art. 1 
van het Kon. Besluit van 31 Juli 1880 onder 
rijtuigen enkel verstaat die, welke door den 
ondernemer van rijtuigen (met uitzondering van 
die der Spoorwegdiensten) bestemd om geregeld 
langs een bepaalden weg de personen, die zich 
daartoe aanmelden, te vervoeren, voor de uit
oefening van zijnen dienst worden gebezigd, 

immers dat artikel met "een openbaar middel 
tot vervoer van personen" bedoelt dat, om
schreven in art. 11 der wet van 23 April 1880, 
welk artikel bij de wet van 30 Juli 1926, S. 250, 
is geworden art. 15 sub l, 

hebbende het bij laatstgenoemde wet nieuw 
ingevoegde art 15 sub 2 der wet van 23 April 
1880 daarin geen verandering kunnen brengen. 

In art. 1 van den Algemeenen maatregel van 
bestuur is bepaald, dat in dit besluit worden 
verstaan onder rij- en voertuigen die, welke 
door den ondernemer van een openbaar middel 
tot vervoer van personen, als bedoeld bij art. 11 
der Wet van 23 April 1880, S. 67 voor de uit
oefening zijner dienst worden gebezigd. Door 
de wijziging van de Wet van 1880 is de inhoud 
van het vroegere art: 11 thans vervat in art. 15 
sub 1. 

De stelling, waarvan het middel uitgaat ·is 
deze, dat het Kon. Besluit niet gewijzigd is en 
derhalve het bepaalde in art. 1 van het besluit 
wel geldt voor de rijtuigen van art. 15 sub. 1, 
maar niet voor de rijtuigen van art. 15 sub 2 
der wet, daar noch ten tijde van de uitvaardi
ging noch bij de latere wijzigingen van het 
Kon. Besluit art. 15 sub 2 bestond. 

Ik kan mij met deze opvatting niet ver
eenigen. Bij de totstandkoming van de wet 
van 30 Juli 1926, S. 250, waarbij o.a. art. 11 
der Wet van 1880 is gewijzigd, heeft de wetgever 
bedoeld, dat ook voor personenvervoer met 
rijtuigen, waarmede geen geregelden dienst 
wordt uitgeoefend, de z.g.n. wilde diensten, de 
voorschriften ter bescherming van de veiligheid 
der reizigers zouden gelden. Daarom is toen 
in art. 15 sub 2 bepaald, dat voor de toepassing 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
bij art. 10 bedoeld, (dit is het Kon. besluit van 
31 Juli 1880, S. 121, als openbare middelen 
tot vervoer van personen ook worden beschouwd 
die motorrijtuigen met andere bestemming, 
welke voor vervoer van personen worden ge
bezigd, indien zij ruimte bieden voor ten minste 
acht personen buiten den bestuurder. Door 
art. 15 sub 2 der Wet is derhalve het gebied, 
dat door het Kon. besluit van 1880 wordt be
streken, uitgebreid en krachtens dat wets
artikel is ook op den ongeregelden dienst door 
requirant uitgeoefend het Kon. besluit van 
toepassing. 

Indien de Kantonrechter en de R echtbank 
op dien dienst de voorschriften van het Kon. 
besluit van 1880 niet hadden toegepast, zou 
art. 15 sub 2 der Wet, geschonden zijn geworden . 
Nu overeenkomstig dit artikel is beslist, is noch 
de wet noch het Kon. besluit geschonden. Ik 
concludeer mitsdien tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
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Gehoord het verslag van den Raadsheer 
a, clberg; 
Gelet op het middel van cassatie namen~ den 

requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat als bewezen is aangenomen, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, voor
zoover t en deze van belang, dat de req uirant 
respectievelijk op 10 en 11 Maart 1927 in de 
gemeente Edam en op 12 Maart 1927 in de ge
meente Broek in Waterland, als ondernemer 
van een openbaar middel tot vervoer van per
sonen, een motorrijtuig, ruimte biedende voor 
ten minste acht personen buiten den bestuurder 
en niet bestemd om geregeld langs een bepaalden 
weg personen, die zich daartoe aanme1den te 
vervoeren, heeft gebezigd op den openbaren 
weg voor vervoer van personen tusschen de ge
meenten Amsterdam en Edam, en met dat 
motorrij tuig den dienst heeft uitgeoefend, ten 
aanzien van welk motorrijtuig geen goedkeuring 
van kracht was met het oog op de veiligheid 
van reizigers verleend door of vanwege het Ge
meentebestuur der plaats, waar het hoofd
kantoor der onderneming was gevestigd ; 

0. dat ter ondersteuning van het middel is 
aangevoerd, dat op grond van voormelde feiten 
geen veroordeeling krachtens de in het middel 
aangehaalde artikelen had mogen worden uit
gesproken, omdat "art. 2 in verband met art. 1 
van het Kon. besluit van 31 Juli 1880 onder 
rijtuigen enkel verstaat die, welke door den 
ondernemer van rijtuigen (met uitzondering 
van die der Spoorwegdiensten) bestemd om 
geregeld langs een bepaalden weg de personen, 
die zich daartoe aanmelden, te vervoeren, voor 
de uitoefening van zijnen dienst worden ge
bezigd, - immers dat artikel met "een open
baar middel tot vervoer van personen'' bedoelt 
dat, omschreven in art. 11 der wet van 23 April 
1880, welk artikel bij de wet van 30 Juli 1926, 
S. 250 is geworden art. 15 sub 1, -hebbende 
het bij laatstgenoemde wet nieuw ingevoegde 
art. 15 sub 2 der wet van 23 April 1880 daarin 
geen · verandering kunnen brengen'' ; 

0 . daaromtrent : 
dat de stelling, als zoude de bepaling van 

art. 15 sub 2 der wet in art. 1 van het Kon. 
besluit geen wijziging hebben kunnen brengen, 
is onjuist, 

dat voorts de woorden dier bepaling, luidende 
dat de daarin bedoelde motorrijtuigen voor de 
toepassing van den bij artikel bedoelden Alge
meenen Maatregel van Bestuur mede als open
bare middelen tot vervoer van personen worden 
beschouwd, in dien zin zijn te verstaan, dat 
de artt. 2 en 1 van meerbedoeld KoJL besluit 
ook toepassing moeten vinden ten aanzien van 
de motorrijtuigen in art. 15 sub 2 omschreven 
en niet in dien zin, dat voortaan krachtens art. 
10 ook voor zoodanige motorrijtuigen voor
schriften zouden mogen worden vastgesteld ; 

dat mitsdien het middel is ongegi;ond ; 
Verwerpt het beroep. 

(N.J.) 

22 l)e.e,em,ber 1927. BESLUIT, houdende: 
1°. intrekking van het Koninklijk besluit 

van 9 October 18 5 (Staatsblad n°. 184) 
tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum van 
geneeskundigen voor het krankzinnigen
gesticht te Rosmalen ; 

2°. vergunning aan de Vereeniging "Crmde
water'', gevestigd te 's-Rerto(!enbos,:h, 
om de gebouwen harer stichting "Coude
water" te Rosmalen, voor een gedeelte in 
te richten als krankzinnigengesticht ; 

3°. aanwijzing van de villa "sanatorium de 
Loofert", behoorende tot de stichting 
"Coudewater" als eene inrichting, welke 
niet a ls krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 399. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 De
cember 1927, n°. 2-033, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1928 wordt 

ingetrokken het Koninklijk besluit van 9 Oc
tober ]885, Staatsblad n°. 184, gelijk dat sedert 
gewijzigd is . 

2. Aan de Vereeniging Coudewater, vereeni
ging tot verpleging van zwak- en krankz innigen 
op het land, gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
wordt vergunning verleend om van hare 
Stichting Coudewater, gelegen in de gemeente 
R osmalen, de gebouwen, tot dusver bestemd en 
gebezigd voor de verpleging der lijders, met 
uitzondering van de villa, geopend in 1903, 
in te richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
overeenkomstig de voorheen en thans over
gelegde teekeningen en daarbij gegeven be
schrijving. 

3. Van de Stichting wordt de .villa, geopend 
in 1903, met den naam Sanatorium De Loofert, 
onder de voorwaarden, vermeld in de artikelen 
10 tot en met 13, aangewezen als eene inrichting, 
welke niet als gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 548 krankzinnigen, 40 mannen en 
508 vrouwen, verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in art. 3, mogen 
niet meer dan 15 vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mogen 
op het terrein van de Stichting Coudewater geen 
opstallen, tenzi,i overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in art. 2, worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschikking 
over eenig deel van dit terrein worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van de Stichting, de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zoomede 

' in de omheining van de tuinen, geen verandering 
worden aangebracht, welke tengevolge zoude 
hebben, dat zij niet meer geheel overeen
stemden met de teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in art. 2. 

8. In elk voor meer dan één verpleegde 
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bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
3 geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn 
in eene woning op het terrein van de Stichting 
en geen andere geneeskundige praktijk mogen 
uitoefenen dan ten dienste van de Stichting. 

10. Tot de inrichting, bedoeld in art. 3, 
wordt te allen tijde vrije toegang verleend aan 
diengene der inspecteurs, bedoeld in art. 1 
der wet van 27 April 1884 (Staatsh/,ad n°. 96), 
die door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw belast is met het toezicht 
op de Stichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar 
werkzaam, benevens het overig perAoneel, 
geven den inspecteur de door hem verlangde 
inlichtingen. 

11. Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur. 

12. Het is verboden den krankzinnigen te 
beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
Hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot den Inspecteur en tot den Officier 
van Justitie. 

13. In acht worden genomen de nadere voor
schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aanzien 
van het bepaalde in de artikelen 11 en 12 
mochten worden gegeven. 

14. Aan den Inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de Stichting. 

15. Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Min.isterieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikel.en 6, 7 en 
13, zoomede een copie van de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in art. 2, aanwezig zijn in 
de Stichting en aan den Inspecteur, zoomede 
aan den Officier van Justitie te allen tijde op 
verlangen ter 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. 

Het Loo, den 22sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(Uitge,g. 5 Jan. 1928.) 

22 December 1927. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van het in werking treden van 
de Bioscoopwet. S. 400. 

Bepaald op 1 Maart 1928. 

22 December 1927. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 15, tweede lid, der Bioscoopwet. 
s. 401. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 Juni 1927, n°. 4927, B.B., en van Justitie 
van 13 Juli 1927, 2e afdeeling A, n°. 961; 

Overw.egende, dat ingevolge het tweede lid 
van artikel 15 der Bioscoopwet bij algemeenen 

maatregel van bestuur moeten worden geregeld 
zetel, samenstelling, taak en werkwijze der 
centrale commissie voor keuring van films, 
alsmede haar verhoudJng tot de plaatselijke 
commissiën van toezicht en de erkende instel
lingen of vereenigingen, bedoeld in artikel 20 
dJer wet; 

Gelet op de bepalingen der Bioscoopwet ; 
Den Raad va.n State gehoord (advies van 

6 September 1927, n° . 33); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 9 December 1927, n°. 
9604, afd. B.B., en van 16 December 1927, 
.2e afdeeling A, n°. 971 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast 
te stellen het volgende : 

BIOSCOOPBESLUIT. 
TITEL I. 

Zetel en samenstelling van de in artikel 15 dei· 
Bioscoopwet bedoelde centrale commissie voor de 

keuring van films. 
Art. 1. De in artikel 15 der Bioscoopwet 

bedoelde centrale commissie voor de keuring 
van films heeft haar zetel te 's-Gravenhage. 

2. De centrale commissie bestaat uit een 
voorzitter en ten minste zestig leden. 

De voorzitter wordt- door Om benoemd, ge
schorst en ontslagen. 

De leden worden benoemd, geschorst en 
ontslagen door Onzen met de uitvoering van 
dit besluit belasten Minister. 

Alvorens tot benoeming over te gaan, stelt 
Onze met de uitvoering van dit besluit belaste 
Minister bijzondere vereenigingen, welke geacht 
worden door hare samenstelling en werkkring 
bij eene goede uitvoering der Bioscoopwet in 
het bijzonder betrokken te zijn, in de gelegenheid 
om eene aanbeveling van één of meer personen 
in te dJenen. 

De voorzitter wordt voor onbepaalden tijd 
benoemd. De leden worden benoemd voor vijf 
jaar. Zij treden te gelijk af op den 3lsten 
December van ieder vijfde zittingsjaar; voor 
de eerste maal op 31 December 1932. De 
aftredenden zijn t erstond herbenoembaar. 

In tusschentijds openvallende plaatsen wordt 
zooveel mogelijk voorzien gebruik makende van 
de bti de laatste samenstelfing van de commissie 
ontvangen aanbevelingen. 

Aan de centrale commissie kunnen door 
Onzen met de uitvoering van dit besluit be
lasten Minister op verzoek van vereenigingen 
van belanghebbenden bij het bioscoopbedrijf 
een of meer adviseerende leden worden toege
voegd, nadat deze vereenigingen in de gelegen
heid zijn gesteld, een aanbeveling in te zenden. 

3. Alvorens hunne betrekking te aanvaar
den, leggen de voorzitter en de leden der 
centrale co=issie den eed af, dat zij de ver
plichtingen, aan hunne betrekking verbonden, 
naar behooren en getrouw zullen vervullen. 

Deze eed wordt afgelegd : 
a. door den voorzit.ter in handen van Onzen 

met de uitvoering van dit besluit belasten 
Minister; 

b. door de leden in handen van den voor
zitter. 

De eed wordt geacb t te zijn afgebgd voor den 
geheelen tijd, gedure1,de welken de betrekking, 
ook na herbenoeming, vervuld wordt. 
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4. De centrale commissie wordt in hare taak 
bijgestaan door een secretaris, die door Ons 
wordt benoemd, geschorst en ontslao-en. De 
verdere ambtenaren en de werklieden"' worden 
benoemd, geschorst en ontslao-en door Onzen 
m~t. de uitvoering "van dit besluit belasten 
Miruster. 

5. D(I centrale commissie handelt door hare 
organen: 

a. de algemeene vergaderinc, ; 
b. den voorzitter : " 
c. de huishoudelij'ke commissie; 
d. de commissie voor het reclame-materiaal, 

zoo die er is ; 
e. keuringscommissiën; 
/. herkeuringscommissiën; 
g. commissii\n met- een bijzonderen last. 
6. De algemeene vergadering bestaat uit 

den voorzitter, de leden en den secretaris. 
Zij komt bijeen, zoo dikwijls de voorzitter het 

noodig oordeelt of ten minste viiftien leden zulks 
schriftelijk met opgave van redenen vragen. 

Z1J wordt belegd door den voorzitter, die 
zorgt, dat elk lid schriftelijk daartoe opgeroepen 
wordt. 

Zij kan slechts beraadslagen en besluiten, 
indien met den voorzitter ten minste de helft 
der leden aanwezig is. 

In de algemeene vergadering hebben de voor
zitter en de leden stem ; bij staking van stem
men beslist de voorzitter. 

Alles wat verder de werkwijze van de alge
meene vergadering aangaat, wordt door haar 
bij reglement van orde, onder goedkeuring van 
Onzen met de uitvoering van dit besluit be
last,en Minister, geregeld. 

7. De voorzitter moet Nederlander en ten 
minste 30 jaar oud zijn. 

Met het einde van het kalenderjaar, waarin 
hij den leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt hem 
ontslag verleend. 

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 
wordt hiJ, totdat door Ons eene nadere regeling 
is getroffen, vervangen door een der leden van 
de huishoudelijke commissie, naar de volgorde, 
waarin hunne namen in het besluit tot benoe
ming der leden van de centrale commissie 
voorkomen. 

8. Indien in spoedeischende gevallen de 
centrale commissie of een ander aangewezen 
orgaan der commissie niet tijdig handelen kan, 
is de voorzitter bevoegd de vereischte voor
loopige regelingen te treffen. 

Hij onderwerpt in gevallen, als in het eerstd 
lid bedoeld, de zaak zoo spoedig mogelijk aan 
het oordeel van de centrale commissie of van 
het aangewezen orgaan der commissie. 

9. De huishoudelijke commissie bestaat uit 
den voorzitter en vier door Onzen met de uit
voering van dit besluit belasten Minister aan

, gewezen leden of adviseerende leden van de 
centrale commissie. 

De secretaris van de centrale commissie is 
ook secretaris ,an de huishoudelijke commissie. 

De huishoudelijke commissie besluit b~j meer
derheid van stemmen ; bij staking van stem
men beslist de voorzitter. · 

De huishoudelijke commissie kan voor hare 
vergaderingen eén reglement van orde vast
stellen. Dit reglement wordt aan de centrale 
commissie en aan Onzen met de uitvoering van 
dit besluit belasten Minister medegedeeld. 

10. Indien · er eene commissie voor het 
reclame-materiaal is, bestaat zij uit ten minste 
drie leden. · 

De leden der centrale commissie, die zich 
daarvoor beschikbaar hebben gesteld, worden, 
indien er eene commissie voor het reclame
materiaal is, bij toerbeurt aangewezen voor het 
lidmaatschap, volgens rooster, door de huis
houdelijke commissie vastgesteld. 

Het lidmaatschap der commissie voor het 
reclame-materiaal duurt drie maanden ; iedere 
maand wordt een derde der leden door andere 
vervangen. 

Gedurende hun lidmaatschap van de com
missie voor het reclame-materiaal kunnen de 
leden vao de deelname aan de gewone keuringen 
worden vrijgesteld. 

11. De keuringscommissiën bestaan uit vijf 
leden. 

De verdeeling der leden over de keurings• 
commissiën wordt door de huishoudelijke com
missie geregeld. 

Bij verhindering of ontstentenis van een lid 
of, zoo in de in het vorig lid bedoelde regeling 
ook in de plaatsvervanging is voorzien, van 
den aangewezen plaatsvervanger, wijst de voor• 
zitter een plaatsvervanger aan. 

De voorzitter is te allen tijde bevoegd de 
plaats in te nemen van een lid, dat afwezig is. 

De centrale commissie is bevoegd om, onder 
goedkeuring van Onzen met de uitvoering van 
dit besluit belasten Minister, een of meer amb
tenaren der centrale commissie aan te wijzen, 
die in spoedeischende gevallen de plaats kun
nen innemen van een lid, dat verhinderd is. 

12. Eene herkeuringscommissie wordt door 
de huishoudeqjke commissie samengesteld, zoo
dra een verzoek om herkeuring bij den voorzitter 
is ingekomen. 

Eene herkeuringscommissie bestaat uit den 
voorzitter en zes leden, die niet behooren tot 
de keuringscommissie, tegen welker uitspraak 
het beroep gericht is. Tegelijk met de leden 
worden evenveel plaatsvervangende leden aan
gewezen. 

13. Commissiën met een bijzonderen last 
worden benoemd, zoo vaak de centrale com
misgie dat noodig acht. H et besluit, waarbij 
zjj worden ingesteld, regelt hare samenstelling 
en werkwijze. 

TITEL II. 

Taak en werkwijze der centrale commi8sie. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

14. De 'loorzitter is het hoofd van het kan
toor der centrale commissie. 

15. Met inachtneming van het bepaalde in 
het vorig artikel, regelt de huishoudelijke com
missie de taak en de bevoegdheden van alle 
aan de centrale commissie ondergeschikte amb
tenaren en werklieden. Door Ons kunnen voor
schriften worden gegeven, waaraan de be
doelde regeling moet voldoen. 

De vastgestelde regeling wordt aan Onzen 
met de uitvoering van dit besluit belasten 
Minister medegedeeld. 

16. De dagelijksche leiding van hetgeen 
aan de centrale commissie is opgedragen berust 
bij den voorzitter, in overleg met de huishou
delijke commissie. 
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T ot de dagelijksche leiding behoort : 
a. de 1.org voor den geregelden gang van de 

werkzaamheden der centrale commissie ; 
b. het beheeren der inkomsten en uitgaven 

van de centrale commissie, voor zoover dit niet 
aan anderen is opgedragen. 

De voorzitter geeft aan Onzen met de uit
voering van dit be><luit belasten Minister te 
allen tijde alle ten aanzien van zijn werkzaam
heden en die der centrale commissie verlangde 
inlichtingen. 

~ 2. Van de keuring. 

17. Hij , die voor eene film de toelating 
wenscht te verkrijgen, bedoeld in de eerste 
drie leden van artikel 16 der Bioscoopwet, is 
verplicht de cent.rale commissie tijdig in de 
gelegenheid te stellen die film te keuren. 

Eene film moet ter keuring worden aange
boden, in ieder opzicht zóó, als zij in het open
baar zal worden ve.·toond, t erwijl vooraf door 
of vanwege den aanvrager uit de film genomen 
gedeelten, in volgorde aaneengeplakt, bij de 
aanbieding van de film worden ingeleverd. 

B\i de aanvrage eener keuring moet de ver
klaring worden overgelegd, dat de aanvrager 
afstand doet van alle a,anspraken op vergoeding 
van aan de film toe!.'ebrachte schade, behalve 
v>tn die, welke het gévolg is van opzet, schuld 
of grove nalatigheid. · 

18. Het keuren van films in de keurings
lokalen der centrale commissie geschiedt voor 
risico van den aanvrager, zooveel mogelijk in 
volgorde volgens den dag van ontvangst. 

Het keuren elders, voor zoover toegelaten, 
geschiedt op een door den voorzitter vooraf 
aan den aanvrager schriftelijk medegedeelden 
datum. 

Indien eene keuring overeenkomstig het 
tweede lid, zelfs al mocht het niet ontvangen 
van de kennisgeving van den voorzitter als 
reden daarvan worden opgegeven, niet kan 
plaats vinden op den in dat lid bedoelden tijd, 
kunnen de betrokken films daarna in den regel 
alleen in de lokalen der centrale commissie 
gekeurd word en. 

19. De huishoudelijke commissie is bevoegd 
te bepalen, dat, ten behoeve van bepaalde 
aanvragers, films ook elders dan in de keurings
lokalen , bedoeld in artikel 22, kunnen worden 
gekeurd. 

Een besluit, als bedoeld in het eerste lid, 
wordt niet !(enomen, dan nadat de aanvrager 
ten genoegen van de huishoudelijke commissie 
heeft aangetoond : 

a. dat de keuringslocaliteit aan redelijke 
eischen voldoet en, van ten minste een half 
uur vóór den aanvang van iedere k11uring tot 
na het eindigen van alle daarmede verband 
houdende werkzaamheden, ter uitsluitende be
schikking is van de kenrin!(scommissie ; 

b. dat de inrichting voor het vertoonen der 
films aan redelijke eischen voldoet, in het 
bijzonder, dat daaraan verbonden is een nauw
keurig werkend projectie-apparaat met stil
standinrichting, zoodanig, dat op ieder oogen
blik, waarop de keuringRcommissie of één van 
haar leden dat wenschen mocht, de film kan 
worden stilgezet ; 

c. dat het apparaat bediend wordt door een 
bekwaam vertooner, die tijdens de keuring 

gehouden is rle aanwijzingen der keuringscom
missie op te volgen ; 

d. dat op eene doelmatige plaats is opgesteld 
een betrouwbaar meetinstrument, waarmede 
ten overstaan van de keuringscommissie de 
lengten van de films en eventueele coupures 
kunnen worden vastgesteld ; 

e. dat in de keuringslocaliteit kan worden 
beschikt over alle hulpmiddelen, welke de 
keuringscommissie voor het vervt1llen van 
hare taak behoeft. 

20. Hij, die voor de eerste maal eene film 
ter keuring aanbiedt, is verplicht om, gebruik 
makende van door de centrale commissie be
schikbaar gestelde formulieren, aan de centrale 
commissie op te geven : • 

a. zijn naam, voornamen, ouderdom, alsmede 
woonplaats binnen het R ijk; 

b. indien hij niet uitsluitend voor eigen 
rekening handelt, gelijke opgave, als onder a 
bedoeld, voor hen, namens wie hij optreedt, 
vergezeld van de noodige bewijsstukken, waar
uit zijne bevoegdheid tot handelen blijkt ; 

c. indien hij optreedt namens een rechts
persoon, rechtsgeldige- afschriften van de be
trokken reglementaire of statutaire bepalingen ; 

d. zoodanige andere gegevens, als door de 
centrale commissie worden noodig geacht. 

Eene nieuwe opgave, als bedoeld in de eerste 
zinsnede, is noodig, telkens wanneer de betrok
ken persoon gedurende een geheel kalenderjaar 
geen film ter keuring aangeboden heeft . 

21. De aanvrage tot keuring van eene film 
wordt bij de centrale commissie ingediend op 
een door die commissie beschikbaar gesteld 
formulier. Wordt de aanvrage tijdens de kan
tooruren bezorgd, dan wordt desverlangd een 
ontvangbewijs afgegeven. I s geen bewjjs van 
ontvangst afgegeven, dan geldt als tijdstip van 
ontvangst het tijdstip, waarop de aanvrage 
volgens de afstempeling ten kantore der cen
trale commissie is ingekomen. 

Bij de aanvrage tot keuring moet worden 
opgegeven: 

a. naam en woonplaats, overeenkomstig de 
opgave, bedoeld in artikel 20, van den aan
vrager; 

b. land en plaats van herkomst van de film ; 
c. naam der fabriek, waar de film is gemaakt ; 
d. de naam van den regisseur, voor zoover 

deze bekend is, en de namen der spelers (film
artisten), door wie de hoofdrollen worden 
vervuld; 

e. het aantal bedrijven, indien de film zoo
danig is ingedeeld ; 

/. de totale lengte der film in meters, met en 
zonder inbegrip van hoofdtitel, alle onder
(tusschen-) titels en tusschenschriften. 

De aanvrager stort bij zijne aangifte het 
keurloon, voorloopig berekend naar de door 
hem opgegeven lengte der film. 

Bij de aanvrage moeten worden gevoegd : 
a. de volledig genummerde titellijst volgens 

model, door de huishoudelijke commissie vast 
te stellen, vermeldende den hoofdtitel en alle 
onder- (tusschen-) t.itels in volgorde gerang
schikt naar de bedrijven, met inbegrip van 
den tekst van alle tnsschenschriften, als brieven, 
telegrammen, courantenberichten, eveneens in 
volgorde gerangschikt, zooals zij in de film 
voorkomen, doodoopend genummerd in zes
voudige uitvoering, zonder verkortingen, dui-
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<lelijk leesbaar, getikt of gedrukt, in de Neder
landsche taal. De hoofdtite l moet worden ver
meld in de oorspronkelijke taal en in de Neder
landsche vertaling ; 

b. alle geschriften, opstellen (korte inhouds
opgave der film enz.), welke dienen t er ver
klaring of ter beschrijving van de film, in zes
voudige uitvoering, duidelijk leesbaar, getikt 
of gedrukt, in de Nederlandsche taal. 

Indien ook de te keuren film wordt inge
zonden, moet deze verpakt zijn in goed sluitende, 
stevige, platte metalen doozen, elk bedrijf of 
gedeelte van eene film ter lengte van ten 
hoogste 500 meter in eene afzonderlijke doos, 
gemerkt met. de init ialen van den inzender. 
E lke doos moet · bovendien bevatten een dui
delük leesbaar, getikt of gedrukt, stuk, ver
meldende den hoofdtitel der film en het volg
nummer van het bedrijf. -

22. De keuring geschiedt door de daarvoor 
aangewezen keuringscommissie. 

De keuring geschiedt in den regel in een der 
keuringskamers van het kantoor der centrale 
commissie, met gebruikmaking van het daar 
geplaat st e t oestel. 

Indien de aanvrager voor de vertooning 
een bekwaam persoon beschikbaar stelt, is de 
voorzitter der centrale commissie bevoegd, 
doch nooit verplicht, de berliening van het 
t oestel door dezen t e doen geschieden. 

23. Bij de samenstelling eener keuringscom
missie wordt tevens de voorzitter aangewezen. 
De voorzitter leidt de vergadering en st emt 
het laatst. 

Elke beslissing wordt genomen met vol
strekte meerderheid van stemmen. 

Zooveel mogelijk worden slechts in voltallige 
vergaderingen der keuringscommissiën beslis
singen genomen. In geval van onvermtjdelijk
heid mag door eene onvolt.a llige commissie, 
mits niet minder dan drie leden aanwezig zijn, 
eene beslissing worden genomen. 

De uitslag der keuring wordt terstond na 
afloop vermeld op het daarvoor best emde for 
mulier, dat door alle leden, die aan de beslissing 
hebben medegewerkt , wordt onderteekend. 

In geval van niet toelating voor een der in 
artikel 16 der Bioscoopwet bedoelde groepen 
van personen worden de redenen, welke daartoe 
hebben geleid, zoo nauwkeurig mogelijk om
schreven. 

Acht eene keuringscommissie voor toelating 
het aanbrengen van coupures noodzakelijk , dan 
worden deze, tenzij de aanvrager of zijn ge
machtigde verklaart herkeuring t e wenschen, 
uit de film genomen, in het relaas der keuring 
omschreven en op door de huishoudelijke com
missie vast te st ellen wijze verpakt. 

Tegelijk met de film worden de titellijeten 
gekeurd. E en exemplaar daar van wordt,, met 
waarmerking van eventueel noodig geachte 
wij zigingen, door den voorzitter der keurings
commissie bij het verslag der keuring gevoegd. 

Het verslag der keuring met alle bescheiden 
en de eventueel uit de film genomen coupures 
wordt door de zorgen van den voorzitter der 
keuringscommissie t en ka ntore der commissie 
gedeponeerd. 

De voorzitter van de cent rale commissie 
doet daarna zoo spoedig mogelijk n.an den 
aanvrager mededeeling van den uit.slag der 
keuring. 

24. De voorzitter is bevoegd om door de 
huishoudelijke comm1ss1e aan_gewezen films 
alleen t e keuren. Zijn beslissingen hebben dan 
dezelfde kracht a ls die, welke worden genomen 
door eene keuringsco=issie. 

25. De toelating van eene film voor eene 
der groepen van personen, bedoeld in artikel 16 
der Bioscoopwet, geld t event ueel ook voor de 
daar genoemde groepen van oudere personen. 

Voor toelat ing vao eene film voor eene groep 
van jonger3 personen, dan waarvoor deze toe
gelat en werd, is steeds eene nieuwe keuring 
noodig. Alle voorschriften, betrekking hebbende 
op de eerste keuring, moeten voor deze nieuwe 
keuring worden nageleefd . 

E ene film, welke voor eene der groepen van 
oudere personen is toegelaten , w ordt, in een 
of ander .opzicht gewijzigd, voor jongere per
sonen slech ts toegelaten, indien de titel naar 
gelang der omstandigheden een der volgende 
toevoegingen inhoudt: ,,bewerking voor per
sonen t usschen 14 en 18 jaar" , of " bewerking 
voor personen beneden 14 jaar". 

26. De uitslag van eene keuring geldt 
slechts voor de exploitatie door hem, die de 
keuring van eene film heeft aangevraagd. 

Op schrütelij k verzoek van den aanvrager 
of van wie uit anderen hoofde blijkt recht
hebbende te zijn, kan door de huishoudelijke 
commissie overschrij ving op een a nderen ex
ploitant worden bewilligd . 

27. Ten bewijze van de toelating van eene 
film wordt eene keuringskaart en eene goed
gekeurde t itellijst uitgereikt volgens door de 
huishoudelijke commissie vastgest eld model. 

Meer kopieën (positieven) van eene toege
laten film moeten door den aanvrager worden 
samengesteld overeenkomstig den uitslag der 
eerste keuring. 

Vóór het in omloop brengen van eene kopie 
van eene toegelaten film moet rle houder hier
van schrüteHjke mededeeling doen aan de 
centràle commissie ter verkrijging van eene 
keuringskaart en eene goedgekeurde t-itellijst. 

Voor iedere verdere t oegelaten kopie wordt 
eene keuringskaart met goedgekeurde titellij st 
uitgereikt . De huishoudelijke commissie is be
voegd , alvorens kaart en titel~jst uit t e reiken , 
inlevering der goedgekeurde film te vorderen , 
alsmede overgave van gelijke gedeelten (cou
pures) als bij de eerste keuring uit de film zijn 
genomen , ten einde te doen vast st ellen , dat de 
kopie daarmede overeenstemt . 

E ene nieuwe keuringskaart met titellijst voor 
eene toegelaten kopie wordt slechts verstrekt 
tegen inlevering der oude, t enzij ten genoegen 
van de huishoudeHjke commissie wordt aan
getoond, dat d e oude is vernietigd of verloren 
gegaan. 

§ 3. Van de herkeuring. 

28. E ene herkeuring vindt plaats : 
a. indien ten minste twee leden der keurings

commissie in het verslag der keuring de ver
klaring doen opnemen, dat zij tegen den uitslag 
der keuring, gelijk die bij stemming is vast
gesteld , zoo overwegende bezwaren hebben, 
dat zij eene herkeur ing noodzakelijk achten ; 

b. indien de voorzit t er van de cent rale com
missie binn en drie dagen na den dag der 
keuring aan de huishoudelijke commissie mede-
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deelt, dat hij zich met den uitslag der keuring 
niet kan vereenigen ; 

c. indien zij wordt aangevraagd door hem, 
die de betrokken film ter keuring heeft aan
geboden, tenzij deze film na de keuring reeds 
in het publiek is vertoond. 

29. De aanvrage om herkeuring, bedoeld 
in het vorig artikel, onder c, moet uiterlijk op 
den dertigsten dag na den dag der keuring, 
des middags te twaalf uur, ten kantore van 
de centrale commissie aan den voorzitter zijn 
b ezorgd. 

Bij de aanvrage moeten worden ingezonden : 
a. eene opgave van de gegevens, vermeld 

in het tweede lid van artikel 21 onder a tot f ; 
b. eene verklaring van den aanvrager, dat 

de ingezonden film dezelfde is als die, welke 
in eersten aanleg gekeurd is, en dat noch 
daarin, noch in de titellijsten of in de bijgevoegde 
bescheiden eenige veranderingen, hoe gering 
00k, zijn aangebracht. 

30. Eene herkeuringscommissie keurt uit
sluitend in de keuringslokalen der centrale 
commissie. 

Zij handelt slechts in voltallige vergaJering ; 
zij beslist met volstrekte meerderheid van 
stemmen. 

Wanneer door eene herkeuringscommissie 
de beslissing eener keuringscommissie niet on
voorwaardelijk bevestigd wordt, heeft de her
keuringscommissie alle bevoegdheden eener 
keuringscommissie. Hare uitspraak treedt in 
dit geval voor die der keuringscommissie in 
de plaats. 

31 . Eene film, ten aanzien waarvan blijkt, 
dat bedrog is gepleegd in verband met de 
mogelijkheid om eene van de uitspraak der 
keuringscommissie afwijkende uitspraak te ver
krijgen, wordt onvoorwaardelijk niet toegelaten 
voor alle groepen van personen, bedoeld in 
artikel 16 der Bioscoopwet. 

32. De leden der keuringscommissie, tegen 
welker uitspraak beroep is ingesteld, zijn be

. voegd en, desverlangd, verplicht, om de ver
gaderingen der herkeuringscommissie tot het 
geven van inlichtingen bij te wonen. 

Indien de wenschelijkheid daarvan blijkt, 
kan eene herkeuringscommissie, zoolang zij geen 
beslissing heeft genomen, hare werkzaamheden 
opschorten, teneinde een of meer leden der 
keuringscommissie, tegen welker uitspraak 
beroep is ingesteld, te hooren. 

De aanvrager van eene herkeuring, als be
doeld in artikel 28, ondor c, wordt op zijn 
verzoek in de gelegenheid gesteld, zijne aan
vrage mondeling voor de herkeuringscommissie 
toe te lichten. 

§ 4. Van de keuring van het reclame-materiaal. 
33. Reclame-materiaal, dat zich daartoe 

eigent., kan in dezelfde vergadering, waarin 
de film, waarop het betrekking heeft, wordt 
gekeurd, door de betrokken keurintrscommissie 
worden beoordeeld. 

Eene keuringscommissie is te allen tijde 
bevoegd de keuring van reclame-materiaal 
achterwege te laten. 

.A!le reclame-materiaal, dat niet overeen
komstig het eerste lid door eene keurings
commissie wordt beoordeeld, wordt uitsluitend 
gekeurd op de in artikel 34 bepaalde wijze. 

34. Indien eene film onherroepelijk niet is 

t o9gelaten, wordt het reclame-materiaal on
gekeurd teruggegeven. 

Indien eene film is toegelaten, wordt het 
ingezonden reclame-materiaal, voor zoover het 
niet te gelijk met de film beoordeeld is, zoo 
spoedig mogelijk gekeurd, rekening houdende 
met de beslissing omtrent de film. 

Reclame-materiaal betreffende eene vroe!!er 
toegelaten film wordt zoo spoedig mogelijk na 
de inzending gekeurd, rekening houdende met 
de beslissing omtrent de film. 

Omtrent de toelaatbaarheid van reclame
materiaal, dat door samenstelling of afmetingen 
niet ten kantore vn,n de centrale commissie 
kan worden gebracht, kan de commissie voor 
het reclame-materiaal of, zoo deze er niet is, 
de huishoudelijke commissie beslissen op advies 
van de plaatselijke commissie van toezicht, 
bedoeld in artikel 18 der Bioscoopwet, van eene 
erkende instelling of vercenigin!k als bedoeld 
in artikel 20 dier wet, of van den J:Surgemeester. 

De huishoudelijke commissie is bevoegd, aan 
eene plaatsel\jke commissie van toezicht, eene 
erkende instelling of vereeniging of den Bur
gemeester eene algemeene machtiging te ver
leenen, om namens haar afbeeldingen, als be
doeld in het vorige lid, voorloopig toe te laten. 

35. De huishoudelijke commissie stelt het 
goedkeuringsmerk voor het reclame-materiaal 
vast en regelt de wijze, waarop dit moet worden 
aangebracht. 

§ 5. Van het vervallen der toelating. 

36. De toelating van eene film, onverschillig 
of daartoe besloten is door eene keuringscom
missie of door eene herkeuringscommissie, kan 
worden vervallen verklaard : 

a. wanneer door eene rechterlijke uitspraak 
is komen vast te ~taan, dat hij de keuring of 
de herkeuring bedrog is gepleegd ; 

b. wanneer zich feiten of omstandigheden 
voordoen, welke redelijken grond opleveren 
voor het vermoeden, dat bij de keuring of de 
herkeuring onregelmatigheden hebben /laats 
gehad, welke op den uitslag van invloe kun
nen zijn geweest ; · 

c. ten minste één jaar na het besluit tot 
toelating, bijaldien uit ten minste drie gemeen
ten van eene plaatselijke co=issie van toe
zicht, van eene erkende instelling of vereeniging 
of van den Burgemeester inlichtingen worden 
ontvangen, welke het vermoeden wettigen, dat 
in verband met het doel der wet niet tot de 
toelating had moeten zijn besloten. 

Indien de huishoude~ike commissie of de 
voorzitter van oordeel zijn, dat gronden aan
wezig zijn tot het doen vervallen van de toe
lating van eene film, wordt eene herkeurings
commissie benoemd, aan welker beslissing de 
vraag, of tot nadere beoordeeling der film zal 
worden overgegaan, wordt onderworpen. Het 
tweede lid van artikel 30 is van toepassing. 

37. Beslist de herkeuringscommissie, in het 
vorig artikel bedoeld, dat tot nadere beoor
deeling van eene film zal worden overgegaan, 
dan doet de voorzitter daarvan onverwijld 
mededeeling aan hem, die overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26 bij de centrale commissie 
als exploitant der film bekend staat. 

Binnen tien dagen na de verzending der 
mededeeling, in het vorige lid bedoeld, moeten 
door den exploitant ten kantore der centrale 
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oo~missie worden in~eleverd de film op de 
WlJZe, als in het vijfae lid van artikel 21 is 
bepaald, de keuringskaa.rt en de van het bewijs 
van goedkeuring voorziene titellijst en voorts 
alles wat verder in de leden 2 tot 4 van dat 
artikel is vermeld. Deze termijn kan door de 
herkeuringsoommissie éénmaal met ten hoogste 
30 dagen worden verlengd. 

Bij niet naleving van het hevaalde in het 
vorige lid, vervalt de toelating van de film. 

38. De nadere beoordeeling ~an eene film 
geschiedt door de overeenkomstig artikel 36 
aan~ewezen herkeuringscommissie. Alle voor
schriften omtrent <Ie herkeuring vinden hierbij 
overeenkomstige toepassing. 

Wordt het besluit tot toelating bevestigd, 
dan wordt dit op de keuringskaart aange
teekend. 

Wordt de toelating vervallen verklaard, dan 
wordt de keuringskaart ingetrokken. 

. TITEL ll. 

Films belrefjende onderwerpen t:an wetenschap, 
nijverheid, landbouw en handel. 

39. Voor de keuring van eene film betref
fende een onderweq:i van wetenschap, nijver
heid, landbouw en handel, overeenkomstig het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 1, 2°, 
der Biosooopwet, wordt zoo noodig eene bij 
zondere keuringscommissie gevormd. 

In deze commissie worden zooveel mogelijk 
ten minste twee leden aangewezen, die deskun
dig zijn ten aanzien van het onderwerp, waarop 
de film betrekking heeft. 

De huishoudelijke commissie is bevoegd, als 
deskundigen, berl.oeld in het vorige lid, be
paalde personen, die geen lid zijn der commissie, 
aan te wijzen. Voor den duur hunner aan
wijzing hebben deze personen alle rechten en 
bevoegdheden, aan het lidmaatsrhap der oom
missie verbonden. 

De huishoudelijke commissie is bevoegd, om 
instellingen of vereenigingen, welke zonder 
commercieele bedoelingen de toepassing der 
bioscopie ten behoeve van onderwijs, weten
schap, nijverheid, landbouw of handel trachten 
te bevorderen, op haar verzoek in de gelegen
heid te stellen eene aanbeveling in te dienen 
voor de aanwijzing van leden overeenkomstig 
het derde lid van dit artikel. 

Behoudens het bepaalde in de vorige leden 
van dit artikel vinden de artikelen 17 tot 38 
overeenkomstige toepassing. 

TITEL IV. 

Van de verhouding der centrale commissie tot 
andere instellingen. 

40. De centrale commissie werkt ter be
reiking van het doel de Biosooopwet samen 
met de plaatselijke com."IlÎSsiën van toezicht 
en de erkende instellingen en vereenigingen, 
bedoeld in artikel 20 dier wet. 

De huishoudelijke commi3aie verstrekt haar 
regelmatig alle inlichtu1gen en gegevens, welke 
voor de vervulling van hare taak va,n belang 
kunnen zijn, en wint bij haar de inlichtingen 
in, welke zij behoeft .. 

De voorzitter der centrale commissie en de 
huishoudelijke commissie zijn bevoegd met 
plaatselijke commissiën van toezicht en erkende 

instellingen of vereenigingen besprekingen te 
houden Îll het belang van eene goede uitvoering 
der Bioscoopwet. 

TITEL V. 

T oezicht en Strafbepalingen. 

41. De hourler van eene vergunning, be
doeld Îll het eerste lid van artikd 1 der Bios
coopwet, ia verplicht, ten behoeve van de in 
het eerste lid van artikel 26 dier wet bedoelde 
personen te allen tijde eene plaats vrij te 
houden, van waa,· iedere voorstellÎllg volledig 
en zonder bijzondere inspanning kan worden 
gevolgd. 

Indien niet alle plaatsen bezet zijn, staat het 
den personen, in het vorige lid bedoeld, vrij, 
ook andere plaatsen dan de in dat lid htdoelde 
in te nemen. 

De in het eerste lid bedoelde plaats wordt 
zoo noodig door of vanwege den Burgemeester 
aangewezen, 

De in het eerste lid bedoelde J>ersonen zijn 
desgevraagd verplicht, vóór zij de voor hen 
bestemde plaats innemen, hun legitunatiebe
wijs te vertoonen. 

42. Met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste twee 
duizend guldfln wordt gestraft : 

a. hij, die opzettelijk niet verstrekt, niet 
juist verstrekt of niet volledig verstrekt eenige 
opgave of eenige gegevens, tot het verstrekken 
waarvan h~j overeenkomstig dit besluit ge
houden is; 

b. hij, die eene film vertoonen doet Îll eene 
andere samenstel!Îllg dan waarin zij door de 
centrale commissie ter vertoonÎllg is toegelaten, 
onder anderen titel, dan vermeld is op de 
daarbij behoorende keurÎllgskaart, met afwij
king van de bij die keuringskaart behoorende 
goedgekAurde titellijst, of met weglatÎllg van 
eene der toevoegingen, bedoeld in het derde 
lid van artikel 25, in gevallen, waarin die toe
voeging verplicht is ; 

c. hij, die in verband met de vertooning 
van eene film gebruik maakt van afbeeldingen 
ter reclame, welke niet, overeenkomstig dit 
besluit zijn goedgekeurd ; 

d. de houder van eene vergunning, als be
doeld in het eerste lid van artikel 1 der Bios
coopwet, die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan de verplichting, geregeld Îll artikel 41. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
43. Houders van filmverhuurkantoren, wel

ke wenschen gebruik te maken van het be
paalde in het derde lid van artikel 30 der 
Bioscoo-pwet, zijn verplicht : 

11, . vóor 1 April 1928 aan de centrale com
mis~ie in te zenden op door haar beschikbaar 
te stellen formulieren eene opgave van alle 
op 1 Maart 1928 bij hen in voorraad zijnde 
films; 

b. aan de centrale commissie op aanvraag 
van den voorzitter terstond alle inlichtingen 
te verschaffen, welke van hen gevraagd wor
den met. betrekking tot de onder a bedoelde 
films. 

Tot 1 September 1928 treden voor de in 
het eerste lid bedoelde films de goedkeurings
bewijzen, afgegeven door de gemeentelijke 
bioscoopcommissie te 's-Gravenhage, in de 
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plaats van het bewijs van toelating overeen
komstig dit besluit. De vertooning van deze 
films mag derhalve niet anders plaats vinden 
dan voor de groepen van personen en met 
inachtnemincr van eventueele coupures, door 
de gemeente'îijke bioscoopcommissie te 's-Gra
venhage aangegeven. 

Indien eene film, als bedoeld in het eerste 
lid, niet is gekeurd door de gemeentelijke 
bioscoopcommissie te 's-Gravenhage, kan de 
huishoudeljjke commissie op verzoek van den 
houder van het verhuurkantoor een ander 
goeclkeuringsbew:(is aanwi_jzen, dat daarvoor 
in de plaats treedt, met beslissing, indien 
noodig, voor welke groepen van personen de 
toelating wordt geacht verleend te zijn. 

Overtreding van dit artikel wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden. 

44. Nadere voorschriften ter uitvoering 
mn dit besluit worden vastgesteld door de 
centrale commissie en medegedeeld aan· Onzen 
met de uitvoering van dit besluit belast.en 
'.\linister. 

45. Dit be8luit treedt in werking op 1 
i\Iaart 1928. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het 8taatsblad zal worden 
geplaatst, waarvan afschrift zal worden go
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Justit·ie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

22 December 1927. Bl'-SI.UIT t0t uitvoering van 
artikel 18 der Bioscoopwet. S. 402. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 Juni 1927, n°. 4900, afdeeling B.B. en van 
Justitie van 13 Juli 1927, 2° afd. A, n°. 961; 

Gelet op artikel 18 der Bioscoopwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

Yan 23 Augustus 1927, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemde Ministers van 9 December 1927, n°. 
9603, afdeeling B.B. en van 16 December 
1927, 2° afdeeling A, n°. 972; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. De in artikel 18 der Bioscoopwet 
bedoelde plaatselijke commissiën van toezicht 
op de bioscopen bestaan uit ten hoogste zeven 
leden. 

Om lid eener plaatselijke commissie te kun
nen zijn, wordt vereischt, dat men den ouder
dom van vijf en twintig jaren vervuld hebbe, 
Nederlander en inwoner der gemeente zij. 

Hij, die tijdens zijn lidmaatschap niet langer 
zijne woonplaats in de gemeente heeft, houdt 
op lid te zijn. Hij geeft daarvan kennis aan 
Burgemeester en Wethouders. 

Indien hij deze kennisgeving niet heeft ge
daan, verklaren Burgemeester en Wethouders, 
dat hij heeft opgehouden lid te zijn. Burge
meester en Wethouders kunnen een lid, al dan 
niet op eigen verzoek, te allen tijde ontslag 
Yerleenen. 

Alvorens hunne betrekking te aanvaarden, 
leggen de leden der plaatselijke commissie in 
handen van den Burgemeester den eed af, dat 
zij de verplichtingen, aan hunne betrekking 
verbonden, naar behooren en getrouw zullen 
vervullen. 

Burgemeester en Wethouders benoemen den 
voorzitter uit de J,".len van de plaatselijke 
commissie. 

2. De plaatselijke commissie ziet toe, dat 
de artikelen 7 en 16 der Bioscoopwet behoor
lijk worden nageleefd. 

Zij verstrekt aan de Centrale Commissie, 
bedoeld in artikel 15 van de Bioscoopwet, aan 
Burgemeester en Wethouders en aan den Bur
gemeester alle inlichtingen, welke voor hen in 
verband met de uitvoering van de Bioscoopwet 
van belang kunnen zijn. 

Zij verleent, zoo noodig, medewerking ter 
uitvoering van de keuring van reclamemateriaal 
overeenkomstig artikel 34, vijfde lid, van het 
Bioscoopbesluit. 

Zij verstrekt adviezen, in alle gevallen, 
waarin die overeenkomstig de Bioscoopwet 
van haar gevraagd worden, of waartoe zij zich. 
geroepen acht. 

Indien de gemeenteraad bij verordening, 
vastgesteld krachtens artikel 4 der Bioscoop
wet, voorschriften geeft betreffende keuring 
van te vertoonen films en de afbeeldingen ter 
reclame voor films, kan de plaatselijke commis
sie met die keuringen worden belast. 

3. De plaatselijke commissie kan slechts 
beraadslagen en besluiten, indien ten minste 
de helft harer leden tègenwoordig is. 

Alle besluiten worden genomen met vol
strekte meerderheid van stemmen ; bij staking 
van stemmen beslist de voorzitter. 

In afwijking van het bepaalde in de vorige 
leden, kan de plaatselijke commissie, indien zij 
wordt belast met de keuringen van films en 
afbeeldingen ter reclame voor films, eene 
regeling vaststellen, volgens welke die keuringen 
in eersten aanleg geschieden door subcommis 
siën van ten minste drie leden. 

Eene regeling, als bedoeld in het vorige lid, 
houdt tevens bepalingen in nopens de her
ziening van in eersten aanleg gegeven beslis
singen en de bevoegdheid van houders van 
vergunningen, als bedoeld in artikel 1 der 
Bioscoopwet, om zulk eene herziening te ver
langen. 

4. De plaatselijke commissie werkt ter be
reiking van het doel der Bioscoopwet en van 
plaatselijke verordeningen, als bedoeld in 
artikel 4 dier wet, samen met de erkende 
instellingen en vereenigingen, bedoeld in 
artikel 20 van genoemde wet. 

Zij verstrekt haar daartoe regelmatig alle 
inlichtingen en gegevens welke voor de ver
vulling van hare taak van belang kunnen zijn, 
en wint bij haar de inlichtingen in, welke zij 
behoeft. 

De plaatselijke commissie is bevoegd met 
erkende instellingen en vereenigingen bespre
kingen te houden in het belang van een goede 
uitvoering der wet en van de plaatselijke ver
ordening, zoo die bestaat. 

5. De leden der pla-atselijke commissie wor
den benoemd voor vijf jaren. Ja-arlijks op den 
3lsten December treedt zoo na mogelijk een 
vijfde gedeelte der leden af, volgens op te maken 
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rooster. De eerste aftreding vindt plaats op 
den 3lsten December van het jaar, waarin de 
benoeming plaats vond. 

De aftredenden zijn dadelijk weder benoem
baar. 

Die, ter vervulling eener tusschentijds open
gevallen plaats, benoemd is, treedt af op het 
tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats hij is 
benoemd, moest aftreden. 

6. Nadere regelen nopens de vervulling van 
hare taak worden door de plaatselijke com
missie vastgesteld bij een huishoudelijk regle
ment, dat aan de goedkeuring van Burge
meester en "\Vethouders wordt onderworpen. 

7. Dit besluit treedt in werking op 1 Maart 
1928. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waar,an afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van J ustitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

22 December 1927. BE LUIT tot regeling van 
het vergunningsrecht, bedoeld in artikel 8, 
en het recht terzake van de keuring van 
films, bedoeld in artikel 15, derde lid, der 
Bioscoopwet. '. 40:l. 

Wr.J WILHELl\1ü A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
9 December 1927, n°. 9601 afdeeling Binnen
la.ndsch Bestuur, en van Justitie van 16 De
cember 1927, 2• Afdeeling A, n°. 974; 

Gelet op de artikelen 8 en 15, derde lid, 
der Bioscoopwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. H et vergunningsrecht, bedoeld in 
artikel 8 der Bioscoopwet, bedraagt f 25,
per jaar. 

2. Het recht voor de keuring van films, 
bedoeld in a rtikel ló, lid 3, der Bioscoopwet, 
bedraagt voor keuring en herkeuring vier cent 
per M. 

De lengte, waarover het recht, bedoeld in 
het vorig lid, berekend wordt, is de totale 
lengte der film, zooals deze ter keuring wordt 
aangeboden, met inbegrip van den titel en van 
alle tusschentitels, verklarende teksten, op
en bijschriften. 

Het bedrag, dat bij de aanbieding van eene 
film ter keuring moet worden betaald, wordt 
berekend naar de door den aanbieder opge
geven lengte, als bedoeld in het vorig lid. Het 
definitief bedrag van het recht wordt vanwege 
de Centrale Commissie voor de filmkeuring 
vastgesteld en aan den aanvrager medegedeeld. 

3. Geen recht is verschuldigd : 
a. voor eene herkeuring op vordering van 

de minderheid eener keuringscommissie, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 28, onder 
a, of van den Voorzitter der centrale com
missie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
28, onder b, van het Bioscoopbesluit ; 

b. voor eene keuring op grond van arti.kel 38 
va n het Bioscoopbesluit. 

4. In het geval, bedoeld in artikel 30, 
lid 3, van het Bioscoopbesluit, kan de her
keuringscommi~sie beslissen, dat het voor de 
herkeuring gestorte recht aan den aanvrager 
moet worden terug betaald. 

5. Dit besluit treedt i :. werking op l Maart 
1928. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 22sten December 1927. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

22 December 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu vaststaat dat ten tijde waarop de 

E,aad den geloofsbrief van een gekozen 
raadslid onderzocht, diens geboorte-ab.-te 
zich niet bij den geloofsbrief bevond, heeft 
de Raad terecht tot niet-toelating be
sloten. Daaraan doet niet af, dat de burge
meester de door den secretaris der gemeente 
bij <leb geloofsbrief gevoegde geboorte
akte, uit een vorig dossier gelicht, weder 
heeft verwijderd als behoorende die, naar 
zijn meening, tot het archief der gemeente. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Wierden tegen h_et 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 23 Augustus 1927, n°. 8453/5358, 2e Afd., 
waarbij, met vernietiging van het besluit van 
den Raad van Wierden van 9 Augustus 1927, 
n". 273/4 voor zoover dit de niet-toelating van 
H. var! den Elst Fzn., betreft, is bepaald dat 
laatstgenoemde alsnog als lid van dien Raad 
behoort te worden toegelat~n ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 rovember 1927, no. 942; 

Op de voordracht van Onzen Mi1Jister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 16 
December 1927, n°. 9488, Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Wierden bij 
besluit van 9 Augu tus 1927, n°. 273/4 H. van 
dPn Elst Fzn. niet heeft toegelaten als lid van 
dien Raad, uit overweging, dat hij binnen den 
bij art. 17 de" Gemeentewet bedoelden termijn 
den geloofsbrief aan den gemeenteraad heeft 
ingezonden, doch dat door hem daarbij niet I 
waren gevoegd een uittreksel uit het geboorte
!'e$.ister, waaruit tjjd en plaats zijner geboorte 
blijken, alsmede een verklaring van den Bur
gemeester, getuigendc,, dat hij gedurer..de de 
laatste twaalf maanden, voorq.fgaande aan den 
dag, waa.rop hij to~ lid van den gemeenteraad 
benoemd werd verklaard, zijne woonplaats 
binnen de gemeente heeft gehad, zoodat, a.an
gezien niet is voldaan n de overige bepalingen 
van genoemd artikel 17 der Gemeentewet ge
noemde H. van den Elst Fzn. niet als lid van l 
den Raad mag worden toegelaten ; 

dat, nadat H. van den Elst Fzn. bij Gedepu
teerde Staten van Overijssel in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 23 Augustus 
1927 met vernietiging van het bestreden raad -
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besluit heeft bepaald, da t H. van den Elst .Fzn. 
alsnog als lid van den Raad der gemeente 
Wierden behoort te worden toegelaten ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de adressant aanvoert, dat hem 
bij de inlevering van den geloofsbrief, door den 
betrokken beambte ter secretarie werd medege
deeld, dat de beide bovengenoemde stukken in 
gereedheid zouden worden gebracht en worden 
gevoegd bij de reeds ingeleverde bescheiden ; 
dat de indiening der stukken steeds op die wijze 
heeft plaats gehad; dat hem is gebleken, dat 
het hoofd der gemeente in een van de laatste 
vergaderingen van den Raad den leden heeft 
medegedeeld, dat zij persoonlijk de benoodigde 
stukken moesten opvragen en inleveren ten 
gemeentehuize, omdat de vroegere regeling in 
strijd is met art. 17 der Gemeentewet ; dat hem, 
die in bedoelde vergadering niet aanwezig was, 
die mededeeling werd onthouden, zoodat hij 
geen gelegenheid had om in tegenstelling met 
de toezegging van den gemeente-beambte, de 
ontbrekende stukken persoonlijk in te leveren ; 
dat uit een ambtsbericht van Burgemeester 
en Wethouders van Wierden blijkt, dat de 
verklaring van ingezetenschap door den adres
sant nevens zijn geloofsbrief is overgelegd; 
zoo dat die verklaring ten onrechte als ontbre
kend is aangemerkt ; dat voorts de bewering 
van den adressant, dat de ontbrekende stukken 
ter secretarie der gemeente Wierden bij zijn 
geloofsbrief zouden worden gevoegd, in meer
bedoeld ambtsbericht niet wordt tegengespro
ken, terwijl daaruit t evens blijkt, dat hij on
kundig is gelaten van de aanzegging van den 
Voorzitter aan de leden van den Raad, dat met 
de tot dat tijdstip gevolgde gewoonte om de 
stukken ter secretarie te completeeren, zou wor
den gebroken; dat blijkens meergenoemd 
ambtsbericht het zich in een vroeger dossier 
bevindende geboorte-extract bij den geloofs
brief van den adressant is gevoegd geweest, 
waaruit blijkt, dat aan de toezegging, ter secre
tarie gedaan, ook gevolg is gegeven, doch dat dat 
extract door den Voorzitter van den Raad is 
geweigerd als behoorende tot het archief en 
niet door den adressant ingeleverd ; dat uit 
het vorenstaande blijkt, dat alle, in artikel 17 
van de Gemeentewet genoemde bescheiden 
door of namens den adressant nevens zijn 
geloofsbrief, zijn overgelegd en die geloofsbrief 
mitsdien tot het tijdstip, waarop het geboorte
extract op last van den voorzitter van den 
Raad werd teruggenomen, is volledig geweest ; 
dat volgens de meening vaJl hun college de Voor
zitter van den Raad de bevoegdheid mist, om 
de eenmaal door of namens een benoemde nevens 
zijn geloofsbrief overgelegde bescheiden terug 
te nemen ; dat de geloofsbrief van den adres
sant, welke op 9 Augustus 19'.l7 bij het onder
zoek door den Raad onvolledig was, toch te
voren volledig is geweest ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat inderdaad bij de inlevering voor Van den 
Elst van zijn geloofsbrief alleen het geboorte
extract niet aanwezig was ; dat door den Burge
meester der gemeente een ambt eedig proces
verbaal is opgemaakt, waarbij de secretaris en 
het personeel der secretarie zijn gehoord ; dat 
door dat verhoor is komen vast te staan, dat 
van eenige uitdrukkelijke toezegging, dat hf't 
ontbrekende stuk bij den geloofsbrief zou wor-
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den gevoegd, geen sprake kan zijn, omdat 
slechts door één der ambtenaren (de Lange) 
dienaangaande een vage verklaring wordt afge
legd, dat een ander ambtenaar (Maat) zou 
hebben gezegd, dat hij de stukken zou toevoe
gen, maar dat Maat zich zulks niet herinnert; 
dat bij de overhandiging van de desbetreffende 
incomplete stukken, ook niet daarna, aan den 
Secretaris, volgens diens verklaring blijkens 
het ambtseedig proces-verbaal, door het secre
tarie-personeel is gezegd, dat door een der 
ambtenaren ter secretarie de toezegging aan 
Van den Elst is gedaan, dat het ontbrekende 
stuk zou worden bijgevoegd ; dat de gemeente
secretaris, volgens zijn verklaring aan Van 
den Elst evenmin heeft gezegd, dat hij (secre
taris) het geboorte-extract zou toevoegen; dat 
de Secretaris mitsdien eigener beweging, alzoO"' 
zonder volmacht van Van den Elst voornoemd, 
het ontbrekende geboorte-extract uit een vorig 
dossier, behoorende tot het archief der gemeente 
heeft genomen en gevoegd bij den incompleten 
geloofsbrief ; dat alzoo duidelijk is gebleken, 
dat de Secretaris, toen hij die handeling ver
richtte, niet optrad als gemachtigde van Van 
den Elst voornoemd, zooals Gedeputeerde 
Staten ten onrechte aannemen, maar geheel uit 
eigen beweging handelde ; dat de Secretaris 
weliswaar in zijne verklaring te kennen geeft, 
dat hij thans heeft gedaan, wat hij ook bij vorige 
gelegenheden bij het behandelen van geloofs
brieven heeft gedaan, maar dat deze handel
wijze naar 's Raads meening in strijd is met de 
bepalingen der Gemeentewet ; dat is komen vast 
te staan, dat op het oogenblik dat Van den Elst 
den geloofsbrief indiende, deze was incompleet; 
dat het een onwettige handeling van den secre
taris was een tot het archief behoorend stuk 
aan dat archief te ontnemen en bij den geloofs
brief te voegen om deze daardoor compleet te 
maken en dat zulks te meer klemt, nu de secre
taris niet uitdrukkelijk door Van den Elst 
voornoemd daartoe is gemachtigd; dat de Voor
zitter van den Raad alzoo terecht heeft gewei
gerd aan te nemen een stuk, dat ten tijde van 
de inlevering niet bij den geloofsbrief aanwezig 
wa , maar later, zonder uitdrukkelijke machti
ging van Van den Elst voornoemd, door een niet 
door de wet bevoegd verklaard persoon, daarbij 
is gevoegd; dat ook al neemt men aan, dat de 
Secretaris, toen hij het ontbrekende stuk bij
voegde, door de tot dusver gevolgde gewoonte 
geleid stilzwijgend handelde voor en namens 
Van den Elst voornoemd, zijne handeling naar 
de meening van den Raad toch in strijd zou zijn 
met de wet, omdat deze, zooals hiervoor reeds, 
is gezegd, niet toelaat, dat een incomplete, 
reeds ingeleverde geloofsbrief door derden wordt 
compleet gemaakt; dat immers het persoonlijke 
karakter, dat aan een geloofsbrief moet worden 
toegekend, daaraan door een zoodanige hande
ling geheel zou worden ontnomen ; dat het 
instituut van gemachtigden - stilzwijgend of 
uitdrukkelijk - tot completeering van de 
stukken, hetzij door het personeel ter secretarie, 
hetzij door den Secretaris, niet in de wet is 
neergelegd en ook geheel in strijd is met het 
publiekrechtelijk karakter van den geloofsbrief; 
dat Gedeputeerde Staten, hoewel dan niet als 
grond van overweging tot vernietiging van 
's Raads besluit, in hun besluit aanhalen, dat 
Van den Elst voornoemd onkundig is gelaten 
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van de aanzegging van den Voorzitter aan de 
leden van den Raad, dat met de tot dat tijd
stip gevolgde gewoonte, om de stuk.keu ter 
secretarie te completeeren, zou worden gebro
ken ; dat de wet aan niemaurl, ook niet aan den 
Voorzitter, de verplichting oplegt, kennis te 
geven aan de betrokkenen, wanneer de door 
hen ingeleverde geloofsbrieven incompleet zijn ; 
dat zulks ook op moreele gl'Dnden niet kan 
worden verlangd, noch van den Voorzitter, 
noch van een der andere raadsleden, waar het 
hier betreft een lid van den Raad, dat verdacht 
wordt, van verduistering van gemeentegelden 
en dat om die reden is in verzekering gesteld ; 

0. dat artikel 17, lid 1 der Gemeentewet 
bepaalt, dat de tot, lid van den Raad benoemde, 
nevens zijn geloofsbrief, aan den Raad onder 
meer overlegt een uittreksel nit de geboorte
re~isters, waaruit tijd en plaats zij ner geboorte 
blijken; 

dat artikel 31 der Gemeentewet het onderzoek 
der geloofsbrieven aan den gemeenteraad op
draagt; 

dat op grond van de stukken vaststaat, dat 
ten tijde, waarop de gemeenteraad van Wierden 
den geloofsbrief van H. van den Elst .Fzn. onder
zocht, diens geboorte-1,kte zich niet bij den 
geloofsbrief bevond; 

dat immers de burgemeester van Wierden 
de door den secretaris dier gemeente bij den 
geloofsbrief gevoegde geboorte-akte weder 
heeft verwijderd als behoorende die, naar zijne 
meening, tot het archief der gemeente, terwijl 
in dit verband van geen belang is de vraag, 
of de burgemeester daartoe bevoegd was, daar, 
ook al zou deze vraag ontkennend moeten wor
den beantwoord, daardoor niet weggenomen 
wordt het feit, dat bij het onderzoek door den 
gemeenteraad aan den geloofsbrief van H. van 
den Elst Fzn. de geboorteakte ontbrak; 

dat daarom de gemeenteraad van Wierden 
terecht H . van den E lst Fzn., niet als lid van 
dien R aad heeft toegelaten en Gedeputeerde 
Staten van Overijssel ten onrechte hem bij hun 
bestreden besluit hebben toegelaten; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 23 Augustus 
1927, 2e Afd. n°. 8453/5358, het besluit van den 
gemeenteraad van Wierden van 9 Augustus 
1927, n°. 273/4, waarbij H. van den Elst Fzn., 
niet tot lid van dien Raad is toegelaten, te 
handhaven. 

Onze Minister van BinnenJand8che Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

22 lJecember 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
De omstandigheid dat de 15• Augustus 

een voor Roomsch-K atholieken hooge 
kerkelijke feestdag is, levert ook in een 
overwegend R.-Katholieke gemeente geen 
voldoend motief op tot stuiting van een 
collect e voor een vereeniging, die werk
zaam is t en bate van belijders van a lle 
gezindten, aangezien het doel der ver
eeniging niet met de belangen der R.
Katholieke kerk in strijd is, en bovendien 
de aard der collecte genoegzaam door de 
opschriften der bussen kan blijken. 

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

het Bestuur der Vereeniging " Zonnestraal", 
Jederlandsche Vereeniging tot het OP.richten 

van Arbeidskolonies voor tuberculoselijders in 
Nederland, gevestigd te Amsterdam, tegen stui
ting door Burgemeester en \Vethouders van 
Heerlen van eene aldaar op 15 Augustus 1927 
te houden collecte ; 

Den Raad van St.ate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1927, n°. 1004; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BinnenJandsche Zaken en Landbouw van 
19 December 1927, n°. 2492, Afd. Armwezen; 

0. dat het Restuur van de bovengenoemde 
verecniging op Augustus 1927 aan Burge
meester en Wethouders van H eerlen heeft ken
nis gegeven van haar voornemen om op 15 Au
gustus 1927 te H eerlen ten behoeve van deze 
vereeniging eene openbare collecte te doen 
houden; 

dat Burgemeester en vVethouders van Heerlen 
bij besluit van 9 Augustus 1927 deze voorge
nomen collecte hebben gestuit, uit overweging, 
dat, blijkens bekomen inlichtingen momenteel 
nog enkel betalende patienten worden ver 
pleegd tegen een vrij hoog tarief, terwijl het 
aantal verpleegden slechts 16 bedraagt , zoodat 
niet voldoende motieven worden geachtaanwezig 
te zijn, om door middel van Pen openbare geld
inzameling voor dit doel een beroep te doen op 
het publiek; dat er voorts principieel bezwaar 
bestaat tegen het houden van deze collecte op 
den da-arvoor gekozen dag, aangezien 15 Augus
tus een hooge kerkelijke feestdag is voor de 
Roomsch-Katholieken, doch door geen andere 
kerkelijke gezindte als feestdag wordt gevierd, 
zoodat een geldinzameling op dien dag op tal 
van personen ten onrechte den indruk zou ma
ken, dat het doel, waarvoor gecollecteerd wordt, 
een Roomsch cachet draagt ; dat, wanneer dit 
het eenige bezwaar was tegen het houden van 
de collecte, daaraan ware t egemoet te komen, 
door de collecte op een gewoncn Zondag of op 
een werkdag te houden ; 

dat de app'lllante van dit besluit bij Ons in 
beroep gekomen, aanvoert, dat de arbeid van 
,,Zonnestraal " ten goede komt aa.n alle gezind
ten zonder onderscheid in alle deelen des lands 
en mitsdien ook den Limburgers ten nutte 
strekt; dat eene bona fide instelling als deze, 
die staat onder ,>rotectoraat van het Neder
landsche Roode Kruis vrijelijk en onbelemmerd 
een beroep op het publiek moet kunnen doen ; 
dat de wijze, waarop de collectes van " Zonne
straal" plaats vinden, de mogelijkJ1eid van een 
valschen indruk als zoude de collecte namelijk 
een speciaal Roomsch cachet dragen - wel 
ten eenenmale uitsluit en zij te dezen aanzien 
baars inziens genoegzaam gereclit.vaarcligd is, 
wanneer zij, hare bussen van duidelijke ken
teekenen voorziende, gelijk zij dit voortdurend 
b\j hare inzamelingen doet , het publiek t egen 
allen schijn van misleiding vrijwaart ; dat in het 
systeem van Heerlen's bestuurscollege nimmer 
een weldadigheidscollecte van andere dan spe
ciaalkatholiekestrekkingop een Roomsch-Katho
lieken kerkelijken feestdag zou kunnen worden 
gebonden ; dat de reden, waarom zij den 15en 
Augustus als datum bepaalde - nadat een
maal de collecte, die op 25 Juni 1927 zou plaat s 
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hebben, wegens voorbereidingsmocilijkJ;.,d"11 
was uitgesteld - bepaaldel-ijk gelegen 1s in de 
omstandigheid, dat de mijnwerkers alsdan een 
vrijen dag hebben, waardoor de inzameling 
meer vruchten' beloofde af te werpen dan op 
een werkdag ; dat dan ook, naar hare meening, 
het besproken bezwaar geen doel kan treffen ; 
dat ook het andere bezwaar van Burgemeester 
en "\Vethouders niet opgaat; dat wel is waar 
betalende patiënten, wier verpleging n.l. door 
vereenigingen of stichtingen wordt bekostigd, 
in de inrichting aanwezig zijn, doch dat dit 
niets te kort doet aan het doel, om de armen, 
die, niet aangesloten bij of verzorgd door deze 
of gene corporatie, onmachtig zijn de verpleging 
te betalen kosteloos verpleging te doen deel
achtig worden; dat de betalende patiënten 
niet tegen een "vrij hoog tarief" worden ver
pleegd ; dat de verpleegprijs in overeenstemming 
is met dien, welke in andere sanatoria wordt 
voldaan ; dat van de 20 patiënten, die op dit 
oogenblik, bij wijze van inleidende proef en in 
afwachting van de voltooiing der groote in
richting, welke ongeveer in October 1927 te 
wachten is, in "Zonnestraal· ' worden verpleegd, 
er reeds zes algeheele kostelooze behandeling 
door " Zonnestraal" genieten, waaronder zich 
zoowel Katholieken als belijders van 1;1,ndere 
gezindten bevinden ; dat de collecten van 
"Zonnestraal" beoogen de vorming van een 
fonds, dat zijn volle werking eerst na voltooiing 
van het arbeidstherapie-sanatorium zal ont
plooien, zoodat zelfs, wanneer, in stede van de 
zes kostelooze " bedden" die thans bezet 1,ijn , 
gratis behandeling op dit oogenblik nog vol
slagen ontbrak, dit ontbreken niet in een argu
ment tegen de verleening van toestemming mag 
worden omgemunt ; 

0. dat de bedoelde collecte op 15 Augustus 
1927 niet geacht kan worden strijdig t e zijn 
met het belang der openbare orde en daartegen 
ook niet uit anderen hoofde met grond bezwaar 
ka,n worden gemaakt ; 

dat in het bijzonder de omstandigheid, dat de 
15e Augustus een voor Roomsch-Katholieken 
hooge kerkelijke feestdag is, ook in deze over
wegend Roomsch-Katholieke gemeente geen 
voldoend motief tot stuiting van deze inzame
ling oplevert, aangezien het doel der genoemde 
vereeniging geenszins met de belangen der 
Roomsch-Katholieke Kerk in strijd is en boven
dien de aard r:ler collecte genoegzaam door de 
opschriften der bussen kan blijken, zoodat mis
leiding dienaangaande niet behoeft te worden 
geducht; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Heerlen van 9 Augustus 1927 
te vernietigen. 

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

22 December 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Voor vergoeding krachtens art. 97 j0 • 

art. 56 komt in aanmerking de wedde van 
hem, die overeenkomstig art. 41 de be
trekking van hoofd der school tijdelijk 
waarneemt naast en boven de jaarwedden 
van het hoofd en de verplichte onderwijzers. 

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

het bestuur der Hengelosche Schoolvereeniging 
te Hengelo (Over\jssel) tegen de beslissing van 
den Minister van Onderwij s, Kunsten en Weten
schappen van 25 Maart 1927, n°. 5492, Afd. 
L. 0. F., tot vaststelling van de Rijksvergoe
ding bedoeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 
1920 over het jaar 1925 ten behoeve van de 
bijzondere lagere school aldaar, Wolter ten 
Catestraat ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het Algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonrlerwijs van 
16 Juli 1927, n°. 7271 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
November 1927, n°. 729; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 December 1927, n°. 14518 Afd. L.O. F.; 

0. dat Onze Minister b(i zijn evengenoemde 
beslissing het bedrag der Rijksvergoeding, be
doeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet, 1!)20 
over het jaar 1925 voor de school voor gewoon 
lager onderwijs van den appellant heeft vast
gesteld op f 8849.86 daarbij overwegende, dat 
in verband met het gemiddeld aantal leerlingen 
der school over 1924, krachtens het 2e lid van 
artikel VIII der wet van 30 Juni 1924, S. 319, 
de Rijksvergoeding kan worden verleend voor 
het hoofd en drie onderwijzers van bijstand, 
behoudens het ,:;eva! van in funétie treden na 
15 Mei 1923 ; dat,, door de in art. 28 der Lager
Onderwijswet 1920 aangebrachte wijziging, van 
15 Mei 1923 af één der aan de school verbonden 
onderwijzers is komen te behooren tot het niet 
verplichte aantal, voor wien evenwel op grond 
van de overgangsbepaling van het 2e lid van 
artikel VIII der wijzigingswet van 1924 nog 
aanspraak bestaat op Rijksvergoeding; dat onder 
deze omstandigheid geen vergoeding kan worden 
toegekend voor de wedde van den onderwijzer 
J . C. J. Overbeek, aangezien deze eerst op 14 
Januari 1925 in functie trad; dat evenwel het 
salaris van rlen onderwijzer G. F. Kranen over 
het geheele jaar 1925 voor Rijksvergoeding 
in aanmerking kan komen ; dat tot het geven 
van bijzonder onderwjjs onder meer wordt ver
eischt het bezit van het bewijs, bedoeld in artikel 
107, le lid, sub e der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat zonder dit bewijs men onbevoegd is bijzon
der onderwijs te geven ; dat het hoofd ,J. G. van 
Buschbach op 8 Oct. 1925 in het bezit van ge
noemd bewijs kwam en derhalve zijn salaris 
eerst op dien datum voor Rijksvergoeding in 
aanmerking kan komen ; dat de salarissen, 
berekend volgens het ongewijzigd Bezoldigings
besluit 1925, behooren te worden bepaald op 

het bedrag achter ieders naam vermeld : W. J. 
Royaards f 1549.73; J. G. van Buschbach 
f 586.53 + f 17.60 (kinder-toelage) = f 604.13; 
M. van Stappen f 2328 ; G. F . Kranen f 2160 ; 
dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat van 1 Januari 1925 tot 28 Juni 1925 als 
hoofd der school werkzaam was Mejuffrouw 
W. J. Royaards die met ingang van laatst
genoemden datum haar ontslag nam ; dat haar 
opvolger J. G. van Buschbach werd aangesteld 
met ingang van 1 September 1925 en in dien 
tusschentijd G. F. Kranen in zijn functie van 
waarnemend hoofd, het hoofd der school was ; 
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dat ondanks de verklaring in de "i\iinisterieele 
beschikking, dat over 1925 Rijksvergoedi~g 
kan worden verleend voor het hoofd en dne 
onderwijzers, over het tijdperk van 28 J uni tot 
1 September geen vergoeding voor het hoofd 
wordt gegeven. maar alleen een vergoeding 
voor de salarissen van drie onderwijzers, Mej. 
M. van Stappen, G. F. Kranen en Mej. W . J. 
~fanssen wordt toegekend ; dat het bestuur 
z. i. over dit tijdperk rech t heeft op vergoeding 
voor het salaris van G. F. Kranen als waar
nemend hoofd en daarenboven voor dat van 
drie onderwijzers, Mej. M. van Stappen, Mej . 
W. J. Manssen en Mej . J. H. Abresch; dat 
z. i. daarom do vergoeding moet worden ver
hoogd m e t het bedmg van het salaris van Mej. 
Abresch over het tijdvak van 28 Juni tot 1 
Septe mber, n.l. met f 331.75; 

0. dat artikel 97, lid 1, der Lager-onder wijs
wet 1920 bepaalt, dat over elk dienstjaar het 
Rijk aan de besturen der bijzondere scholen, 
die aan de artikelen 88 tot en met 96 gestelde 
voorwaarden hebben voldaan, de jaarwedden 
en de wedden der hoofden en onderwijzers ver
goedt volgens clenzelfden ·maatstaf als volgens 
de ar tikelen 56 en 57 ten aanzien van de ge
meenten wordt gevolgd ; dat volgens artikel 
56, lid 1, vergoed worden de jaarwedden der 
hoofden en der volgens cle artikelen 27 en 28 
verplichte onderwijzers, alsmede de wedden 
van hen, die overeenkomstig artikel 41 zijn 
aangewezen voor t~jdelijke waarneming eener 
betrekking vah onderwijzer of van hoofd der 
school ; dat derhalve de wedde van hem, die 
overeenkomstig artikel 41 de betrekking van 
hoofd der school tijdelijk waarneemt, vergoed 
wordt naast en boven de jaarwedden van het 
hoofd en de verplichte onderwijzers ; dat dus 
cle wedde van G. F. Kranen, die van 28 Juni 
tot 31 Augustus 1925 overeenkomstig artikel 41 
der wet waarnemend hoofd was, gedurende 
dit tijdvak voor vergoeding in aanmerking komt 
op grond van zijne betrekking als tijdelijk 
waarnemend hoofd; dat daarnaast, in verband 
met het gemiddeld aantal leerlingen der school 
over 1924, krachtens lid 2 van art. VIII der 
wet van 30 Juni 1924, S. 319, over 1925 en bij
gevolg ook over voormeld tijdvak van 28 J'uni-
31 Augustus 1925, Rijksver$.oeding kan worden 
verleend voor drie onderwijzers van bijstand, 
mits zij n iet na 15 Mei 1925 aan de school in 
functie zijn getreden ; dat blijkens nader op 
verzoek van de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur ingewonnen inlichtingen de onder
wijzeres J. H. Abresch sinds 1 September 1921 
aan de lagere school van den appellant werk
zaam is; dat in verband met het vorenstaande 
ook haar jaarwedde van 28 Juni-31 Au~ustus 
1925 voor vergoeding in aanmerking Komt; 
dat haar salaris, berekend naar een diensttijd 
van 10 jaren op 1 April 1925 over dit tijdvak 
behoort te worden bepaald op f 352.80 ; 

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

met wijziging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 25 Maart 1927, n°. 5492, 
Afd. L. 0. F. liet bedrag der Rijksvergoeding 
over 1925 te bepalen op f 9202.66. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belas1'\ enz. (A. B.) 

22 December 1927, K o~INKLIJK BESLUIT. 
Als diensttijd becloeld in a rtikel 3, eerste 

lid van het Kon. Besluit van 27 December 
1924, S. 585 komt mede in aanmerking 
de diensttijd, als onderwijzer doorgebracht 
aan de voorma lige opleiding cler zeemacht 
te Gorinchem. 

WIJ WILHELJ\fINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen a . i. 
van 19 December 1927, n°. 11424, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

0. dat ingevolge artikel 3, eerste lid, van 
Ons besluit van 27 December 1924, S. 585, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 11 Fe
bruari l. 926, S. 23, voor het berekenen der 
jaarwedden van de onderwijzers als diensttijd 
mede in aanmerking komt de tijd, vóór en na 
de inwerkingtreding der Lager-onderwijswet 
1920 doorgebracht in dienst van a ndere dan 
in die bepaling genoemde inrichtingen van 
onderwijs, welke door Ons bij besluit, den 
Onderwijsraad (Afdeeling voor het algemeen 
vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs) gehoord, worden aangewezen; 

Gezien Onze besluiten van 18 Februari 1925, 
n°. 10, van 6 Augustus 1925 n°. 48, van 13 Fe
bruari 1926, n°. 30 , van 10 December 1926, 
n°. 65, van 9 Februari 1927, n°. 9 en van 25 
Juni 1927, n°. 42; 

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ons besluit 
van 27 December 1924, S. 585, laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 11 Februari 1926, 
s. 23; 

Den Onderwijsraacl (Afdeeling voor het alge
meen vormend lager onderwijs e n het bewaar
schoolonderwijs) gehoord, advies van 14 De
cember 1927, n°. 7633; 

Ilebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat als diensttijd, bedoeld in 

artikel 3, eerste lid, van Ons besluit van 27 
December 1924, S. 585, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 Februari 1926, S. 23, 
mede in aanmerking komt de diensttijd, als 
onderwijzer doorgebracht aan de voormalige 
opleiding der zeemacht te Gorinchem. 

Onze )finister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, 22 December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen a.i., 

J. B . KA '. (B.) 

24 December 192ï. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakeqjke rechten, noodig voor verbreeding 
van de Lange Pannekoekstraat te Rotter
dam. . 404. 

24 December 1927. WET tot verklaring van het 
algemeen n ut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbetering 
van de bestrating en de trottoirs in de 
Brinkstraat te Hengelo (0. ). S. 40fi. 



773 24 D E C E M B E R (S.406-407) 1927 

24 December 1927. WET tot wijziging van 
artikel 30, derde lid, - der Bioscoopwet. 
s. 406. 

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

dat het noodzakelijk is het derde lid van 
artikel 30 der Bioscoopwet te wijzigen ; 

Zoo·is het, dat Wij , den Raad van State, enz.: 
Art. 1. In het derde lid van artikel 30 der 

Bioscoopwet worden de woorden en cijfers 
,,tot 1 Juli 1927" vervangen door de woorden: 
,,gedurende zes maanden na dat tijdstip". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

December 1927. 
WILHELMINA. 

De lrl inister mn Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

De M inister van J ustitie, J. DONNER. 
( Uitge,g. 30 Dec. 1927.) 

24 December 1927. WET, houdende wettelijke 
regeling van den Hoogen Raad van Arbeid. 
s. 407. 

Bijl. Hand. 2° Karner 1926/27, n°. 246, 1- 7; 
1927/28, n°. 34, l-2. 

Hand. id. 1927/28. bladz. 91-106, 114--129. 
Hand. 1e Kamer 1927/1928, bladz. 71, 96--97, 

142-145. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bij de wet regelen vast 
te stellen betreffende den Hoogen Raad van 
Arbeid; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. J. Er is een hooge Raad van Arbeid, 

die zijn zetel te 's-Gravenhage heeft. 
2. De Raad dient den hoofden der Departe

menten van Algemeen Bestuur op hunne aan
vrage van advies over onderwerpen, welke de 
belangen van den arbeid raken. 

3. De Raad kan uit eigen beweging den 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur van advies dienen over alle onder
werpen van dien aard. 

4. De Raad verricht voorts de werkzaam
heden, hem bij de wet opgedragen. 

2. 1. De Raad bestaat uit ten minste dertig 
en ten hoogste zestig leden. 

palen tijdvak van ten hoogste twee jaren een 
voorzitter en, uit de leden van den Raad, één 
of meer plaatsver v:i.ngende voorzitters. De 
aftredenden zijn aanstonds herkiesbaar. Wan
neer de voorzitter ge.en lid is van den Raad, 
heeft hij daarin eene raadgevende stem. 

5. De Raad wordt bijgestaan door een 
bezoldigden secretaris. Deze wordt door Ons 
benoemd en ontslagen. Indien hij geen lid 
van den Raad is, heeft hij daarin eene raad
gevende stem. 

6. Aan den secretaris worden zoo noodig 
adjunct-secretarissen en verdere ambtenaren 
toegevoegd. Zij worden door Ons of, met Onze 
machtiging, door Onzen voornoemden Minister 
benoemd en ontslagen. 

3. 1. De leden van den Raad treden, voor 
zoover zij niet ambtshalve in den Raad zitting 
hebben, om de vier jaar af en zijn aanstonds 
weder benoembaar. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter vervulling 
van eene t usscbentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats bij is benoemd, moest aftreden. 

4. De hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur zijn bevoegd de vergade
ringen van den Raad en van commissiën of 
afdeelingen van den Raad, waarin onderwerpen, 
tot den werkkring van hun Departement be
hoorende, in behandeling komen, bij te wonen. 

5. 1. De Raad stelt tot regeling van zijne 
werkzaamheden een reglement vast, benevens 
eene instructie voor zijn secretaris en de ad
junct-secretarissen. 

2. Door den Raad of, krachtens het in het 
eerste lid bedoelde reglement, door het daarbij 
aangewezen orgaan van den Raad kan worden 
bepaald: 

a. dat aan eene commissie of afdeeling van 
den Raad leden en een secretaris buiten den 
Raad zullen worden toegevoegd ; 

b. dat het advies eener commissie of afdeeling 
van den Raad als het advies van den Raad zal 
worden uitgebracht. 

6. H et in artikel 5 bedoelde reglement, 'de 
daarin aangebrachte wijzigingen en de in 
artikel 5, tweede lid, onder a, bedoelde be
slissingen treden niet in werking dan nadat 
zij door Onzen Minister, mEt de uitvoering van 
deze wet belast, zijn goedgekeurd. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast, de ambtenaren aangewezen, die ambts
halve lid van den Raad zijn. Het aantal dezer 
leden bedraagt ten hoogste één zesde van het 
aantal leden van den Raad. De overige leden 
worden door Ons op voordracht van Onzen 
voornoemden Minister benoemd en ontslagen. 

7. 1. De Raad of eene comiuissie of afdeeling 
uit den Raad kan omtrent onderwerpen, in eene 
vergadering van den Raad of van die commissi~ 
of afdeeling behandeld, aan allen, die daarb1J 
tegenwoordig waren, geheimhouding opleggen. 
Deze wordt in acht genomen, totdat de Raad 

, of de cominissie of afdeeling haar opheft. 
2. De leden van den Raad en van comm issiën 

of afdeelingen uit den Raad zijn tot geheim-

3. Ten minste drie. tienden en ten hoogste 
één derde van het aantal leden van den Raad 
draagt Onze voornoemde Minister ter benoeming 
voor na overleg met de voornaamste vereeni
gingen van werkgevers en een gelijk aantal , 
na overleg met de voornaamste vakcentralen 
van arbeiders. Voorts draagt hij ten minste één 
zesde van het aantal leden van den Raad ter 
benoeming voor uit personen, die studie hebben 
gemaakt van sociaal-economische vraagstukken 
of van sociale wetgeving. 

' houding verplicht ten aanzien van stukken door 
de hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur tot den Raad of tot de commissie of 
afdeeling gericht, indien op die stukken het 
woord "geheim" voorkomt. Deze geheim
houding wordt in acht genomen. totdat zij 
door het hoofd van het betrokken Departement 

4. De Raad kiest voor een door hem te be-

opgeheven wordt. 
8. Wanneer de Raad of eene commissie of 

afdeeling van den Raad advies uitbrengt, is eene 
minderheid bevoegd in een afzonderlijk advies 
van haar gevoelen te doen blijken. 

9. Voor zooveel noodig worden aan den Raad 
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en aan de commissiën of afdeelingen van den 
Raad plaatsvervangende leden toegevoegd. 
H etgeen bij of krachtens deze wet ten aanzien 
van de leden van den Raad is bepaald, is mede 
van toepassing op de pla!J,tsvervangende leden. 

10. De Raad doet jaarlijks aan Onzen Mi
nister, met de uitvoering van deze wet belast, 
vóór een door dien Minister bepaalden datum 
verslag van zijne werkzaamheden in het af
geloopen kalenderjaar. 

11 . Hetgeen nog ter voorbereiding van het 
in werking treden van deze wet of tot hare 
uitvoering noodig is, wordt, voor zoover niet in 
deze wet anders is bepaald, bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld. 

12. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Wet op den Hoogen Raad van 
Arbeid" met bijvoeging van het jaartal van het 
Staatsblad, waarin zij is gep laatst. 

13. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons t e bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gra.venhage, den 24sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1·be:d, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUIN}J. 

( UitJeg. 6 Jau. 1928.)' 

24 December 1927. WET tot wijziging der Raden
wet. S. 408. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 19'.!6/27, n°. 368, 1-3; 
1927/28, n°. 93, 1-3. 

Hand. id. 1927/1928, blarlz. 904. 
Hand. Je Kamer 1927/1928, bladz. 145, 150. 
11/IJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in over weging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een wijziging te brengen 
in de Radenwet ; 

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

Eenig artikel. 
Na artikel 97 der Radenwet wordt ingevoegd 

een artikel 97bis, luidende : 
(1) In afwijking van het bepaalde in artikel 8, 

eerste lid, worden ter vervulling van de plaatsen 
der in het eerste lid van arti kei 96a bedoelde 
leden en plaatsvervangende leden van den 
Raad van Arbeid, die ingevolge artikel 97, 
zooals dat artikel luidt na de daarin bij de wet 
van 1 November 1924, Staatsblad n°. 488, 
gebrachte wijziging, op den eersten Dinsdag 
van October van het jaar 1928 moeten aftreden, 
de leden en de plaatsvervangende leden van 
den Raad aangewezen door Onzen Minister. 

(2) Het bepaalde in de laatste drie volzinnen 
van het eerste lid, in het tweede lid en in het 
derde lid van artikel 96a is van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEll1AKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg . 12 Jan. 1928.) 

2-i Dxember 1927. WET, houdende goedkeu
ring van het tusschen Nederland en Dene
marken gesloten verdrag betreffende on
gevallenverzekering. S. 409. 

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

dat het op 23 October 1926 te Kopenhagen 
tusschen Nederland en Denemarken gesloten 
verdrag betreffende ongevallenverzekering, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge 
artikel 58 der Grondwet, de goedkeuring der 

taten-Generaal behoeft; 
Zoo is het, dat W~j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in afdruk gevoegd 

op 23 October 1926 te K.Jpenhagen tusschen 
Nederland en Denemarken gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering wordt goed
gekeurd. 1 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1927. 
WILHEUUKA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAARTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Justitie, J . DoNNER. 
De .1.liinister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE . 

( Uitgeg. 21 FPbr. 1928.) 

H are Majesteit de Koningin Lier Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning van D~nemarken 
eu IJsland, wenschende de betrekkingen tns
schen Nederland en Denemarken inzake onge
vallenverzekering te regelen, hebben beslot,en 
te dien einde een verdrag te sluiten en hebben 
tot Hunne Gevolmachtigden benoemd te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden : 
den H eer W. L. F . C. Ridder van Rappard, 

H oogstderzelver Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister te Kopenha(len ; 

Z(jne Maje teit de Koning van Denemarken 
en IJsland: 

Graaf Carl Pon! Oskar Moltke, Hoogstdes
zelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, 

die, daartoe behoor4jk gemachtigd, zijn over
eengekomen nopens de volgende bepalingen : 

1. De Deensche Regeering verklaart hierbij, 
in verband met het bepaalde in den laatsten 
zin van paragraaf 37 der Deensche Ongevallen
verzekeringswet van 28 Juni 1920, ten behoeve 
van de nagelaten betrekkingen van Neder
landsche onderdanen een uitzondering te maken 
met betrekking tot het bepaalde in den eersten 
zin van paragraaf 37. Ook overigens zullen de 
Nederlandsche onderdanen in alle opzichten 
dezelfde rechten genieten, welke aan Deensche 
onderdanen toekomen op grnnd van de Deen
sche Ongevallenverzekeringswet van 28 Juni 
1920. 

2. De Nederlandsche Regeering verklaart 
hierbij, dat de Deensche onderdanen in alle 
opzichten dezelfde rechten genieten, welke aan 
Nederlanders toekomen op grond van de 
Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 
1919. 

1 Van dit verdrag is alleen de Neclerlandsche 
tekst opgenomen. 



775 24: D E C E MB ER (S.409- 4:10) 1927 

3. De schadeloosstellingen, waarop volgens 
de wettelijke bepalingen in een der beide oon
traoteerende Staten geldende bij ongeval aan
spraak bestaat, worden toegekend en vast
gesteld volgens de regelen, welke daaromtrent 
thans gelden of later zullen gelden in het land, 
welks ongevallenwet met betrekking tot het 
ongeval van toepassing is. Evenzoo zal degene, 
die recht heeft op schadeloosstelling, in al 
hetgeen zijne met de verzekering samenhan
gende rechten en verplichtingen betreft, onder
worpen zijn aan de wetgeving van het land, 
welks ongevallenwet met betrekking tot het 
ongeval van toepassing is. . 

4. Wanneer bij de toepassing der ongeval
lenwet van het eene land een arbeidsloon moet 
worden bepaald, dat in de munt van het andere 
land is vastgesteld, zal de omrekening geschie
den op den grondslag van eene vaste waarde
verhouding, die door elk der beide verdrag
sluitende regeeringen, voorzoover betreft de 
toepassing der .wetten van haar land , vast
gesteld en aan de andere Regeering medege
deeld zal worden. 

5. De Deensohe Arbeidsverzekeringsraad en 
de navolgende Nederlandsohe instellingen: 
Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid, 
Bedrijfsvereenigingen, alsmede de instellingen 
en personen, welke zijn aangewezen door Onzen 
Minister, met de uitvoering der Zeeongevallen
wet 1919 belast, zullen in de gevallen waarop 
dit verdrag betrekking heeft, tegen vergoeding 
van de gemaakte kosten elkander bijstand 
verleenen en eveneens op verzoek aan andere 
verzekeringsinstellingen, die ingevolge een der 
bovengenoemde wetten het risico van bedrijfs
ongevallen overnemen, tegen vergoeding van 
de gemaakte kosten hulp verleenen door het 
verschaffen van inlichtingen en het uitbetalen 
van sohadelooss tellingen. 

6. Indien iemand, die in hoofdzaak zijn 
bedrijf in een der verdragsluitende landen uit
oefent, arbeiders bezigt bjj de uitvoering van 
werkzaamheden in het andere land en indien 
die werkzaamheden van zoodanigen aard zijn, 
dat zij naar de wetten van beide landen aan 
de ongevallenverzekering onderworpen zouden 
zijn, zal voor die werkzaamheden de ongeval
lenwetgeving van het land, waar de werkzaam
heden worden verricht, van toepassing zijn, 
voorzoover niet hieronder anders is bepaald. 

7 _ De wet van het land, waar het bedrijf 
in hoofdzaak wordt uitgeoefend zal van kracht 
zijn. 

1) wanneer het geldt niet op zichzelf staande 
werkzaamheden van korten duur, voorzoover 
betreft arbeiders, die niet hunne vaste woon
plaats hebben in het land waar de werkzaam
heden worden verricht, alsmede 

2) wanneer het geldt andere werkzaamheden 
dan de onder 1) genoemde, voorzoover betreft 
arbeiders, die speciaal zijn uitgezonden voor 
inspectie of controle of met een andere bijzon
dere bedoeling. 

Of werkzaamheden zullen worden beschouwd 
als niet op zichzelf staand en van korten duur 
en of arbeidets zullen worden beschouwd te 
zijn uitgezonden met eenige bijzondere bedoe
ling als onder 2) aangegeven, wordt beslist 
door de bevoegde autoriteiten van het land, 
waar de werkzaamheden worden verricht. Als 
werkzaamheden van korten duur zullen echter 

in elk geval worden beschouwd werkzaam
heden, welke in het betrokken land niet langer 
dan 6 maanden duren. 

8. Voorzoover betreft transportbedrijven 
(land-, zee- en luchtverkeer), welke geregeld 
in meer dan een van beide landen worden 
uitgeoefend, geldt de wet van het land, waar het 
bedrijf gev_estigd _is. De _arbeiders, die geb~zi~d 
worden biJ de mtoefemng van het bedr1Jf m 
het andere land en daar hun vaste woonplaats 
hebben, vallen echter onder de wet van dat land. 

9. Voorzoover bij het laden en lossen of het 
verrichten van herstellingen aan boord van 
een vaartuig of vliegtuig dat thuis behoort in 
een van de beide landen, tjjdens het oponthoud 
van het vaartuig of vliegtuig in het andere land 
arbeiders in dienst worden genomen uit het 
land, waar het oponthoud plaats heeft, vallen 
die arbeiders onder de wet van dat andere land. 

10. Dit verdrag geldt niet voor wetten, 
welke zijn of zullen worden afgekondigd in 
Nederland of in Denemarken betreffende ver
hooging van de schadeloosstellingen voor zee
lieden terzake van ongevallen, die het gevolg 
zijn van oorlogstoestand. 

ll. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de akten van bekrachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk worden uitgewisseld. , 

12. Het verdrag, dat in werking treedt op 
den dag volgende op dien, waarop de uitwis
seling der akten van bekrachtiging plaats heeft, 
is van toepassing op ongevallen, die op of na 
den dag van in werking treden plaats vinden. 

13. Dit verdrag kan met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van tenminste een jaar 
door elk der beide verdragsluitende partijen 
worden opgezegd. De opzegging kan slechts in 
werking treden met ingang van een kalender
jaar. 

Ter bevestiging hienan hebben de weder
zijdsohe Gevolmachtigden dit verdrag in duplo 
geteekend in de Nederlandsohe en de Deensohe 
taal, waarvan beide teksten authentiek zijn, 
en hebben zij daarop hun zegel gehecht. 

Kopenhagen, den 23 October 1926. 
(L. S.) W. L. F. c. v. RAPPARD. 

24 December 1927. WET, houdende goedkeu_
ring van het op 30 September 1926 te 
Adis Abeba tusschen Nederland en Ethiopië 
gesloten handelsverdrag, benevens van 
twee op 2 October 1926 tusschen den 
Consul der Nederlanden te Dieddah en den 
Regent van Ethiopië gewisselde nota's. 
s. 410. 

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

dat het op 30 September 1926 te Adis Abeba 
tussohen Nederland en Ethiopië gesloten han
delsverdrag, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, alsmede de daarbij behoorende twee, 
op 2 October 1926 tusschen den Consul der 
Nederlanden te Dieddah en den Regent van 
Ethiopië gewisselde nota's, ingevolge art. 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. H et op 30 September 1926 te Adis 

Abeba tusschen Nederland en Ethiopië gesloten 
handelsverdrag, alsmede de daarbij behoorende 
twee, op 2 October 1926 tusschen den Consul 
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der Nederlanden te Djeddah en den Regent 
van Ethiopië gewisselde nota's, in afdruk ne
vens deze wet gevoegd, worden goedgekeurd. 1 

Art. IL Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van 
hare afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De J..1 inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De .Minister van Ji1,Sti tie, J. DoNNER. 
De J,finister van Binnen/. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
De Minister van F inanciën, DE GEER. 

De Minister va.n Arbeid, Handel. en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De j}Jinister van Kol oniën, KONINOSBEROER. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1928.) 

FAN8CHE TE KST. 

Sa Majesté Zaouditou, Reine des Rois 
d' Ethiopie et Sa Majesté Wilhelmina, Reine 
des Pays-Bas ; 

Animées du désir de favoriser et de développer 
les relations commerciales entre les deux pays 
ont décidé de conclure un traité de commerce 
à eet effet. 

Son Altesse Impériale et Royale Tafari 
Ma.konen, Héritier du Tröne et Régent de !'Em
pire d'Ethiopie, au nom de Sa Majesté Zaouditou 
et en · son propre nom d'une part et Monsieur 
Ch. 0. van der Plas, consul de Pays-Bas à 

Djeddah au nom de Sa Majesté .Wilhelmina, 
d'autre part ont convenu ce qui suit : 

Article 1. Les ressortissants et les produits 
de chacun des deux pays jouiront récipro
quement dans l'autre du m ême régime et des 
mêmes avantages en matière d'établissement, 
de commerce et de douane, que ceux qui sont 
actuellement accordés ou qui seraient accordés 
à l'avenir aux ressortissants et aux produits 
de la Nation la plus favorisée. 

Art. 2. Les dispositions du présent traité 
sont également applicables aux Indes Néer
landaises, au Surinam et au Curaçao. 

Art. 3. Le présent traité restera en vigueur 
pendant cinq ans qui commenceront à courir 
un mois après Ie J. our ou sa ratification par 
Je Gouvernement e Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas aura été communiquée au Gouver
nement Impérial Ethiopien. 

Si ni l'une ni l'autre des Hautes Parties ne 
fait connaître formellement à l'autre douze 
mois avant l 'expiration de ces cinq années son 
intention de faire cesser le effets de ce traité 
ou de le modifier, il restera en vigueur encore 
une année et ainsi de suite jusqu'à l'expiration 
d'une année après sa dénonciation dans la 
forme ci-dessus indiquée. -

En foi de quoi, le présent traité a été r édigé 
en deux exemplaires identiques en langue 
française et en langue amhari9-ue et signé d'une 
part par Son Altesse Imperiale et Royale 
Tafari Ma.konen, Héritier du Tröne et Régent 
de !'Empire d'Ethiopie au nom de Sa Majesté 
Zaouditou, Reine des Rois d'Ethiopie et en 

1 Van dit verdrag is a lleen de Fransche tekst 
opgenomen. 

sou propre nom et d'autre part, par Monsieur 
Ch. 0. van der Plas, Consul des Pays-Bas à 
Djeddah, au nom de Sa Majesté Wilhelmina, 
Reine des Pays-Bas, un exemplaire <levant 
rester entre les mains du Gouvernement Im
périal Ethiopien .et l'autre entre les mains du 
Gouvernement de Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas. 

Fait à Adis Abeba le 20 maskaram 1919 an 
de Gräce (30 septembre 1926). 

VAN DER PLAS. 

NOTA V A.."N" DEN CONSUL DER 
NEDERLA.l.~DEN. 

Monsieur Ch. 0. van der Plas, Consul et 
Plén.ipotentiaire du Gouvernement des Pays
Bas 

à Son Altesse Impóriale et Royale Tafari 
Ma.konen, Héritier du Tröne et Régent de 
!'Empire d'Ethiopie. 

Monseigneur 
En remerciant Votre Altesse de l'accueil 

bienveillant 9-u'Elle a bien voulu faire au 
premier representant du Gouvernement de 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, qui a visité 
!'Empire d'Ethiopie, et en Lui exprimant ma 
profonde reconnaissance de ce qu'Elle a daigné 
signer en personne Ie premier traité entre les 
deux puissances, je tiens à déclarer, au nom 
de mon Gouvernement, que celui-ci verrait 
avec plaisir, quand l'opportunité s'en pré
sentera, que Ie Gouvernement de Sa Majesté 
la Reine des Rois d'Ethiopie crée auprès de 
lui une représentationdiplomatiqueetconsulaire, 
à laquelle il accorderait les m êmes attributions 
qu'aux représentations diplomatiques et con• 
sulaires des autres Puissances. t 

J e prie Votre Altesse de bien vouloir agréer 
!'hommage de mon profond respect. 

VAN DER PLAS. 
Adis Abeba, Ie 2 octobre 1926. 

24 December 1927. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor verbetering van 
den Rijksweg Hoevelaken- Apeldoorn bij 
T erschuur. S. 411. 

24 December 1927. WET tot verhooging en 
aanvulling van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. 
s. 412. 

24 Decernber 1927. WET, houdende WlJZigmg 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1927. S. 413. 

24 December 1927. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1923. S. 414. 

De uitgaven hebben bedragen f 8,122,265.69. 
De ontvan,~stell hebben bedragen! 4, 78~,041.80 
H et nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 3,333,223.89. 
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24 De,cenwer 1927. WET, houdende nadere 
regeling van de Collectieve Arbeidsover
eenkomst. S. 415. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927, n°. 166, 
1-12. 

Hand. id. 1926/1927, bladz. 2011-2027, 
2030-2054, 2056-2072, 2077-2090, 2190. 

Hand. l• Kamer 1926/1927, bladz. 33-36, 
83-87, 125-142. 

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

dat het wenschelijk is nadere regelen te stellen 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder collectieve arbeidsovereen

komst wordt verstaan de overeenkomst, aan
gegaan door een of meer werkgevers of eene 
of meer rechtsperaoonlijkheid bezittende ver
eenigingen van werkgevers, en eene of meer 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen 
van arbeiders, waarbij voornamelijk of uit
sluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, 
bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. 

Zij kan ook betreffen aannemingen van werk 
en overeenkomsten tot het verrichten van 
enkele diensten. Hetgeen in deze wet omtrent 
arbeidsovereenkomsten, werkgevers en arbei
ders is bepaald, vindt dan overeenkomstige 
toepassing. 

Het beding, waarbij een werkgever verplicht 
wordt, arbeiders van eene bepaalde godsdien
stige of staatkundige overtuiging of leden van 
eene bepaalde vereeniging niet dan wel uitslui
tend in dienst te nemen, is nietig. 

2. Eene vereeniging van werkgevers of van 
arbeiders ·is slechts bevoegd tot het aangaan 
van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien 
de statuten der vereeniging deze bevoegdheid 
met name noemen. 

3. Eene collectieve arbeidsovereenkomst 
kan slechts worden aangegaan bij eene authen
tieke of onderhandsche akte. 

4. Eene vereeniging, welke eene collectieve 
arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, draagt 
zorg dat ieder harer leden, die bij de overeen
komst betrokken is, zoo spoedig mogelijk den 
woordelijken inhoud der overeenkomst in zijn 
bezit heeft. Indien door de partijen eene toe
lichting op de nollectieve arbeidsovereenkomst 
is opgesteld, geldt deze verplichting ook ten 
aanzien van de toelichting. 

5. In geval van wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst en van uitdrukkelijke 
verlenging van haren dum vinden de bepalingen 
van de twee voorgaande artikelen overeen
komstige toepassing. 

6. Eene wijziging van bepalingen in de 
statuten eener vereeniging, welke het nakomen, 
het wijzigen, het verlengen of het opzeggen 
van collectieve arbeidsovereenkomsten betref
fen, werkt niet ten aanzien van eene vóór de 
statutenwijziging door de vereeniging aange
gane cóllectieve arbeidsovereenkomst, tenzij 
de andere partijen bij die overeenkomst daarin 
toestemmen. 

7. Wanneer het tijdstip, waarop de werking 
der collectieve arbeidsovereenkomst aanvangt, 
niet bij de overeenkomst zelve is bepaald, vangt 
die werlring aan met ingang van den vijftien
den dag, volgende op dien, waarop de over
eenkomst is aangegaan. 

Wanneer bij de collectieve arbeidsovereen-

' komst niet anders is bepaald, strekt hare wer · 
king zich, van het tijdstip waarop deze aan
vangt, mede uit over op dat tijdstip reeds aan
gegane arbeidsovereenkomsten. 

8. Eene vereeniging, welke eene collectieve 
arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehou
den te bevorderen, in de mate als de goede 
trouw medebrengt, dat hare leden de daarbij 
te hunnen aanzien gestelde bepalingen na
komen. 

De vereeniging staat voor hare leden slechts 
t in, voor zooverre zulks in de overeenkomst is 

bepaald. 
9. Allen, die tijdens den duur der collec

tieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het 
tijdstip waarop zij is aangegaan, lid zijn of 
worden eener vereeniging, welke de overeen
komst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst 
zijn betrokken, zijn door die overeenkomst 
gebonden. 

Zij zijn tegenover elk der partijen bij de 
collectieve arbeidsovereenkomst gehouden al 
datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeen
komst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer 
te brengen, als hadden zij zelve zich daartoe 
verbonden. 

10. De leden eener vereeniging, die door 
eene collectieve arbeidsovereenkomst gebonden 
zijn, blijven ook na het verlies van het lidmaat
schap door die overeenkomst gebonden. 

Die gebondenheid eindigt, wanneer de over
eenkomst na het verlies van hey lidmaatschap 
wordt gewijzigd. In geval van verlenging van 
de overeenkomst na het verlies van het lidmaat
schap duurt de gebondenheid voort tot het 
tijdstip, waarop de overeenkomst zonder deze 
verlenging zou zijn geëindigd. 

11 . Ontbinding eener vereeniging, welke 
eene collect:eve arbeidsovereenkomst heeft 
aangegaan, heeft geen invloed op de rechten 
en verplichtingen, welke uit die overeenkomst 
voortvloeien. 

12. Elk beding tusschen een werkgever en 
een ar beider, strij <lig niet eene collectieve 
arbeidsovereenkomst door welke zij beiden 
~ebonden zijn, is nietig ; in plaats van zoo
danig beding gelden de bepalingen der collec
tieve arbeidsovereenkomst. 

De nietigheid kan steeds worden ingeroepen 
door elk der partijen bij de collectieve arbeids
overeenkomst. 

13. Bij gebreke van bepalingen in eene 
arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, 
geregeld in eene collectieve arbeidsovereenkomst 
door welke zoowel de werkgever als de arbeider 
gebonden zijn , gelden de bepalingen der collec
tieve arbeidsovereenkomst. 

14. Wanneer bij de collectieve arbeidsover
eenkomst niet anders is bepaald, is de werk
gever, die door die overeenkomst gebonden is, 
verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst 
hare bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden 
ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, 
als in de collectieve arbeidsovereenkomst be
doeld, welke hij aangaat met arbeiders, die 
door de collectieve arbeidsovereenkomst niet 
gebonden zijn. 

15. Eene vereeniging, welke eene collectieve 
arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan, 
indien eene der andere partijen bij die overeen
komst of een der leden van dezen handelt in 
strijd met eene harer of zijner verplichtingen, 
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vergoeding vorderen niet alleen voor de schade, 
welke zij zelve dientengevolge lijdt, doch ook 
voor die, welke hare leden lijden. 

16. Indien de schade niet op geld waardeer
baar is, zal als schadevergoeding eene som 
gelds naar billijkheid verschuldigd zijn. 

17. Bij de collectieve arbeidsovereenkomst 
kan met betrekking tot de schadevergoeding eene 
voorziening worden getroffen, welke afwijkt van 
het bepaalde bij de twee voorgaande artikelen. 

18. Eene collectieve arbeidsovereenkomst 
kan niet voor langeren tijd dan vijf jaren wor
den aangegaan; behoudens verlenging, zoo
danig dat de partijen nimmer langer verbon
den zijn dan vijf achtereenvolgende jaren, te 
rekenen van het tijdstip waarop de verlenging 
wordt overeengekomen. 

19. Wanneer eene collectieve arbeidsover
komst voor een bepaalden tijd is aangegaan, 
wordt zij, zoo niet bij de overeenkomst anders 
is bepaald, geacht telkens voor gelijken tijd, 
doch ten hoogste voor een jaar, te z~jn ver
lengd, behoudens opzegging ; de termijn van 
opzegging is, tenzij bij de overeenkomst anders 
is bepaald, een twaalfde gedeelte van den tijd, 
waarvoor zij oorspronkelijk is aangegaan. 

Wanneer de tijd, waarvoor eene collectieve 
arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, niet bij 
de overeenkomst is bepaald, wordt zij geacht 
te zijn aangegaan voor een jaar met verlenging 
telkens voor gelijken tijd, behoudens opzegging 
tenminste eenemaand vóór het einde van het jaar. 

20. De opzegging van eene collectieve ar
beidsovereenkomst moet worden gedaan aan 
alle partijen bij die overeen.komst. Zij kan 
slechts geschieden bij aangeteekenden brief of 
bij deurwaardersexploit . 

21 . Wanneer bij de collectieve arbeidsover
eenkomst niét anders is bepaald, heeft eene 
opzecrging door eene der partijen ten gevolge 
dat de overeenkomst voor alle partijen eindigt. 

22. Artikel 1637n van het Burgerlijk Wet
boek vervalt. 

23. In artikel 39, onder 3°. der wet op de 
Regterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie vervalt de zinsnede "als bedoeld bij 
artikel 1637n van het Burgerlijk Wetboek". 

24. Het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering ondergaat de volgende wijzigingen : 

I. In artikel 125a vervalt de zinsnede "als 
bedoeld bij artikel 1637n van het Burgerlijk 
Wetboek". 

II. Artikel 125/, eerste lid, wordt gelezen : 
"Indien een van degenen, die partij waren 

bij eene collectieve arbeidsovereenkomst, zich, 
in verband met het bepaalde bij artikel 12 der 
wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, in 
eenig geding wenscht te vollgen of daarin tus
schen te komen, zal hij zulks kunnen doen in 
eiken stand der zaak, zonder dat eenig verlof 
of incidentele beslissing wordt vereischt." 

25. De gevolgen van eene collectieve ar
beidsovereenkomst, van kracht bij de inwer
kingtreding van deze wet, worden beoordeeld 
naar het voordien geldende recht, totdat na 
die inwerkingtreding de overeenkomst wordt 
gewijzigd of haar duur uitdrukkelijk wordt ver
len~d, in welk geval voor het vervolg de be
palmgen van deze wet toepassing vinden. 

26. Ten aanzien van vereenigingen, welke 
op het tijdstip van de inwerkingtreding dezer 
wet partij zijn of in de twee daaraan vooraf-

gaande jaren partij geweest zijn bij eene col
lectieve arbeidsovereenkomst, vindt art. 2 eerst 
twee jaren na die inwerkingtreding toepassing. 

27. Deze wet treedt in werking op e~m door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Zij kan worden aangehaald onder den titel : 
,,Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1927. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. 8LOTEMAKER DE BRUÏNE. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

24 December 1927. WET, houdende uitbrei
ding van de wettelijke en administratieve 
bevoegdheden der belastingambtenaren. 
s. 416. 

Wu WILHELM! A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de mogelijkheid te openen 
om de verschillende werkzaamheden in den 
belastingclienst op andere wijze over de aan
wezige ambtenaren te verdeelen, dan volgens 
de bestaande wetten en besluiten mogelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën is be

voegd, werkzaamheden waarmede bij eenige 
bepaling in wetten of besluiten voorkomende, 
ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, der registratie en do
meinen, of van de hypotheken en het kadaster 
zijn belast, op te dragen aan andere dan de 
in de wet of het besluit genoemde ambtenaren 
van den hela tingdienst. Alsdan worden de in 
de wet of in het besluit jegens ambtenaren van 
zulk een dienstvak bestaande verplichtingen 
geacht te bestaan jegens de nader aangewezen 
ambtenaren. 

2. Artikel V der wet van 28 April 1927 
(Staatsblad n°. 98) vervalt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De },Iinister mn Financiën, DE GEER. 
(Uitgeg. 11 April 1928.) 

24 December 1927. WE'l.', houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Gemeente Nijmegen van de voormalige 
militaire bakkerij c, a. achter den Hessen
berg te Nijmegen. S. 417. 

24 December 1927. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van 
domeingronden te Brunssum aan de Stich
ting "Thuis Best" te Heerlen. S. 418. 

24 December 1927. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zei·ende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. 
s. 419. 
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24 D ecember 1927. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. (Diverse onder
werpen.) S 420. 

24 December 1927. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 421. 

Dit hoofdstuk wordt vastgesteld op 
f 1,850,000. 

24 December 1927. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1928. S. 
-!22. 

De begroot-ingwordt vastgest,eld opf 279,898,751. 

24 D ecember 1927. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1928. S. 423. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 50,000. 

24 December 1927. KONINKLIJK BE LlJI'.r. 
Nu bij K. B. was beslist dat de Raad 

niet bevoegd was van zijn ingevolge art. 75 
L. O.-wet genomen en inmiddels onher
roepelij k geworden besluit tot be chikbaar
stelling van gelden voor schoolbouw terug 
te komen en B . W. geweigerd hadden daar
op aan art . 78 uitvoering te geven, is hierin 
terecht overeenkomstig art. 127 Gemeente
wet door den Commis aris der K oningin 
voorzien door beschikbaarstelling van 
gelden uit de gemeentekas en hebben Ged. 
Staten vervolgens terecht krachtens art. 
212 Gemeentewet de gemeentebegrooting 
gewijzigd, toen de R aad zulks weigerde. 

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

den Raad van Utingeradeel t egen de beslissingen 
van Gedeputeerde Staten van Frieland ondP-r
scheidenlijk van 11 Mei 1927, n°. 123, 2e Afd. F 
en 11 Mei 1927, n°. 124, 2e Afd. F tot toepassing 
van artikel 212, 2e lid, der Gemeentewet ten 
aanzien van de begrooting dier gemeente voor 
het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling ,voor de Ge
~chillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
November 1927, no. 968 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 20 
December 1927, n°. 991-3, Afd. B. B. ; 

0. dat de Raad van Utingeradeel in zijne 
vergadering van 22 Maart 1921 op eene aan
vrage van het bestuur der Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ak
krum heeft besloten, zijn medewerking inge
volge artikel 72 en volgende der Lager-Onder
wijswet 1920 te verleenen voor den bouw van 
eene school voor meer uitgebreid lager onder
wijs; 

dat de Raa,d onder dagteekenin~ van 12 
April 1923 dit besluit heeft ingetrokken, welk 
raadsbe~luit bij Ons hesluit van 5 ,Juni 1926, 
S. 163, wegens strijd met de wet is vernietigd; 

dat nadat Burgemeester en Wethouders 
daarop hebben geweigerd, ingevolge art. 159 
der Gemeentewet het verzoek van het school-

bestulll· om beschikbaarstelling der gelden op
nieuw in behandeling te nemen, Onze Commis
saris in de provincie Friesland met toepassing 
van artikel 127 der Gemeentewet, op 1 April 
1927 heeft besloten ten behoeve van het bestuur 
der Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Akkrum uit de kas der 
gemeente Utingeradeel beschikbaar te stellen 
een bedrag van f 7,220.85, wegens door dit 
bestuur gemaakte kosten inzake den voorge
nomen bouw eener school voor uitgebreid lager 
onderwijs, met uitnoodiging aan den gemeente
raad van Utingeradeel dit bedrag op de begroo
ting van uitgaven voor den dienst 1927 te 
brengen en de middelen tot dekking voor te 
dragen, waaronder f 938.52 wegens door het 
schoolbestuur te storten, aan de gemeente ver
vallende waarborgsom; 

dat , toen de Raad in zijne vergadering van 
4 Mei 1927 besloot aan deze uitnoodiging niet 
t e voldoen, Gedeputeerde Staten van Fries
land bij hun be luit van 11 Mei 1927, n°. 123, 
2e Afd. F met toepassing van artikel 212, eerste 
lid, der Gemeentewet, hebben besloten aan 
afd. II, hoofdstuk VIII, par. 9 van de begrooting 
der gemeente Utingeradeel voor den dienst 1927 
toe te voegen een nieuwen uitgaafpost, volgn°. 
3096 luidende: ,,Uitkeering aan het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal School
onderwijs te Akkrum, wegens door dit bestuur 
gemaakte kosten inzake den voorgenomen bouw 
eener school voor uitgebreid lager onderwijs, 
ad f 7220.85, na aftrek van de t erzake verschul
digde aan de gemeente vervallende waarborg
som ad f 938.52 . .. f 6282.33'' ; en bi.i besluit 
van denzelfden datum n°. 124-, 2e Afd. F hebben 
besloten den uitgaafpost volgn°. 304- van afd. H, 
hoofdstuk VI der begrooting dienst 1927 der 
gemeente Utingeradeel, luidende : ,,Sub idie 
aan den veenpolder De Deelen in de kosten van 
aanleg van den weg Oldeboorn-Tijnje" te 
verlagen met f 6282.33 en terug te brengen tot 
f 6217.67 bij dit laatste besluit overwegende, 
dat de gemeenteraad blijkens zijn besluit van 
4 Mei 1927, n°. 4 7, niet bereid is, de tot dekking 
dier uitgaaf noodige middelen voor te dragen ; 
dat derhalve aanwezig moet worden geacht het 
geval, voorzien in het 2e lid van art. 212 der 
Gemeentewet ; dat blijkens ingewonnen inlich
tingen op den uitgaafpost, volgn°. 304 uitge
trokken op f 12,500.- tot dusverre geen be
taling heeft plaats gehad ; 

dat van de evengenoemde besluiten van Ge
deputeerde Staten de Raad van Utingeradeel 
bij Ons in beroep is gekomen, in eene bij zijn 
beroepschrift gevoegde memorie in hoofdzaak 
aanvoerende : dat het schoolbestuur aanvan
kelijk medewerking heeft gevraagd voor den 
bouw van twee scholen, welke moesten dienen 
voor de huisvesting van dezelfde leerlingen, 
welke reeds in het bestaande gebouw gehuis
vest waren ; dat de Raad de gevraagde mede
werking verplicht was te verleenen en hierbij 
het 3e lid van artikel 205 der Lager-Onderwijs
wet 1920 niet kon toepassen, in verband met 
de door het schoolbestuur gedane mededeeling, 
dat het zich wegens financieelen nood gedwon
gen had gezien de school, welke van 1 September 
1919 af van hare vereeniging uitging op te hef
fen, zoodat het gebouw, dat tot dusverre voor 
die school gebruikt werd, op 29 December 1920 
buiten gebruik gesteld wordt, als aan de vereeni-
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ging niet meer toekomende en ter beschikking 
werd gesteld van de schuldeischers ; dat later 
van wege het schoolbestuur schatting overeen
komstig artikel 205 der wet verzocht werd ; 
dat het gemeentebestuur, hoewel hierdoor ver
rast, bereid was tot die schatting mede te wer
ken, nu daaruit z. i. voortvloeide het afzien 
van den nieuwbouw en het schoolbestuur, 
daarnaar gevraagd, uitdrukkelijk de verklaring 
aflegde, dat het van den bouw van twee scholen 
afzag; dat de Raad. om misverstand te voor
komen en duidelijk te laten uitkomen, dat aan 
dat besluit geen rechten meer konden worden 
ontleend, zijn besluit van 22 Maart 1921 heeft 
ingetrokken ; dat het schoolbestuur daarop 
vernietiging van dat intrekkingsbesluit vroeg, 
·waarop door de Regeering - na een ter p laatse 
ingesteld onderzoek - afwijzend werd beschikt; 
dat enkele jaren later, n.l. bij Koninklijk Besluit 
".an 5 Juni 1926 (S. 163) alsnog vermo~de
hJk op formeele gronden, tot vernietiging is 
overgegaan, zonder dat het gemeentebestuur 
in de gelegenheid werd gesteld, van zijne mee
ning te doen blijken ; dat de Raad in deze van 
oordeel is, da t het schoolbestuur vrijwillig 
afstand deed van gebruikmaking van het 
raadsbesluit van 22 Maart 1921 voor beide nieu
we scholen en daarmede bereikte, dat loyaal 
werd medegewerkt aan taxatie van de bestaande 
school ; dat, indien nog wel recht op betaling 
voor een nieuwe school bestond, voor overleg 
met Burgemeest.er en Wethouders nog geen 
plaats was, omdat de stukken ex art. 77, 6e der 
wet, niet waren ingezonden ; dat, indien over
leg voor bijbouw had kunnen plaats vinden, 
aan dat overleg en de inzending der stukken 
had behooren vooraf te gaan het indienen van 
eene aanvraag aan den Raad ex artikel 72 ; 
dat alzoo nimmer de zaak in een zoodanig 
stadium heeft verkeerd, dat het oogenblik voor 
overleg was aangebroken en daardoor ook niet 
voor den Commissaris der Koningin in Fries
land wettelijke grond bestond, uit te spreken, 
dat het, gemeentP.bestuur weigerde de wet toe 
t e passen en op grond van art. 127 der Gemeen
tewet in de plaats vaP het gemeentebestuur 
met het schoolbestuur overleg te plegen ; 
dat ook de beslissing van Gedeputeerde Staten 
op dezelfde gronden nietig is volgens de wet, 
omdat naar 's Raads meening, Burgemeester 
en Wethouders op volkomen wettelijken grond 
het overleg weigerden ; dat het zeker niet de 
bedoeling van den wetgever kan zijn geweest, 
en uit de wet ook nergens daarvan blijkt, dat 
voor een nimmer tot stand gekomen school 
het maken van bouwplannen, het maken van 

· bijbouwplannen, het aankoopen van leermid
delen uit de c,emeentekas moeten worden 
betaald, en weÎke leermiddelen onmiddellij k 
in gebruik zijn genomen in de bestaande lagere 
school ; 

dat de Raad hieraan in zijn beroepschrift nog 
toevoegt, dat het ingevolge artikel 5, 3e lid, 
der Lager-Onderwij swet 1920 verboden is, 
aan bijzondere scholen voor gewoon en uitge
breid lager onderwijs eene geldelijke bijdra.ge 
of andere ondersteuning middellijk of onmiddel
lijk toe te kennen, dan in de gevallen en onder 
de voorwaarden, in de wet genoemd ; 

0. dat bij Ons besluit van 5 Juni 1926, S. 163, 
is vernietigd het besluit van den Raad van Utin
geradeel van 12 April 1923 tot intrekking van 

zijn besluit van 22 ·Maart 1921 inzake beschik
baarste lling ingevolge art. 75 der Lager-Onder
wijswet 1920 aan de Vereeni~ing voor Christe
lijk Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum en 
omstreken, te Akkrum, van gelden voor den 
bouw en de inricht.ing ·van twee bijzondere 
scholen aldaar, en is beslist, dat de Raad niet 
bevoegd was van zijn ingevolge artikel 75 der 
Lager -Onderwijswet genomen en inmiddels 
onherroepelijk geworden besluit van 22 Maart 
1921 terug te komen; 

dat daar Burgemeester en Wethouders ge
weigerd hebben daarop met betrekking tot 
de oovenbedoelde aanvrage aan artikel 78 der 
Lager-Onderwijswet 1920 uitvoering ·te geven, 
hierin overeenkomstig artikel 127 der Gemeen
tewet door Onzen Com missaris in de provincie 
Friesland voorzien is door beschikbaarstelling 
uit de gemeentekas ten behoeve van het school
bestuur van het bovenvermelde bedrag van 
f 7220.85; 

dat daar van een besluit van den Commis
saris, krachtens artikel 127 der Gemeentewet 
genomen, geen voorziening openstaat de Raad 
gehouden was, de begrootin& voor 1927 met 
dit bedrag, na aftrek van de terzake verschul
digde aan de gemeente vallende waarborgsom 
ad f 938.52 te verhoogen ; 

dat aangezien de Raad dit geweigerd heeft, 
Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 11 Mei 
1927, n°. 123, 2e Afd. F ., den desbetreffenden 
post t erecht aan de begrooting der uitga.ven 
hebben toegevoegd en zij in de omstandigheid, 
dat de Raad bJ.ijkens zijn besluit van 4 Mei 
1927 niet bereid was, middelen tot dekking dezer 
uitgaaf voor te dragen, bij hun besluit van 11 
MP.i 1927, n°. 124, 2e Afd. F, terecht aanleiding 
hebben gevonden tot vermindering van eene 
niet bij de wet aan de gemeente opgelegde uit
gave over te gaan ; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder -
wijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandscb.e Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

27 De,cember 1927. BESLUl'f tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-.onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te Zeist. S. 424. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 November 1927, no. 9492m, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op a rtikel 157 der Hooger-onderwij s
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1927, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen a.i. van 23 December 1927, n° . 12783, af
deeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 15 Maart 1928 de afdeeling 

gymnasium van het Christelij k Lyceum te 
Zeist, uitgaande van de "Vereeniging voor 
Christelijk hooger en middelbaar onderwijs" 
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a ldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes ja~en 
aan te wijzen als bevoegd om, met inachtnemmg 
der desbetreffende wettelijke voorschriften 
aan haar leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der Hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelij kgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenscha.ppen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhaae, den 27sten December 1927. 0 

WILHELMINA. 
De Mini ter van Onderwijs, Kunsten en Weten

schappen a. i . 
J. B. KAN. 

{Uitgeg. 9 Jan. 1928.) 

27 December 1927. BESLUIT tot hernieuwde 
aanw:ijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderw:ijswet van het Willem Lode
wijk Gymnasium te Groningen. S. 425. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 November 1927, n°. 8fl58nr, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderWJJSwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 December 1927, n°. 31); 
Gelet op het nade_r rapport van Onzen Mi

nister van Onderw1.1s, Kunsten en Weten
schappen a . i. van 23 December 1927, ~0 • 12786, 
Afdeelins Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
OnderwiJS; 

Hebben goedgevonden en verstaan :_ 
met ingang van 1 Maart 1928 het Willem 

Lodew:ijk gymnasium te Groningen, uitgaande 
van de "Vereeniging voor Christelijk_~,ddelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderw1JS aldaar, 
opnienw voor een tijdvak van zes Ja:en 
aan te wijzen als bevoegd om met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar 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 __ ll 
der Honger-onderwijswet vermeld, wordt geliJk-
gesteld. , 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kitnsten 
en Wetenschappen ei. i ., 

J. B . KAN. 
{Uitgeg. 9 J an. 1928.) 

27 Dece1nber 1927. BESLUIT, ho~dende wijziging 
van het Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst 1927. S. 426. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht v_an On~e Ministers _v~n 

Arbeid, Handel en N1Jverheid, van Just1t1e, 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen, van 
Marine a.i., van Financien, van Oorlog, van 
Waterstaat en van Koloniën van 3 October 
1927, no. 2525, Afdeeling Arbeid: _ 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 ovember 1927, n° . 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 December 1927, 
no . 3029, Afdeeling Arbeid; .. . 

Overwegende, dat het wenscheliJk 1s gebleken 
Ons besluit van 14 Maa,•t, 1927, Staatsblad n°. 53 
{Arbeidsreglement v:o?r werklieden in 's Rijks 
dienst 1927), te WIJ z1gen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 14 Maart 1927, 

Staatsblad n°. ~3 {Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's R1Jks dienst 1927), worden de na
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 87 vervalt. 
B. Aan het slot van het tweede lid van 

artikel 128 wordt de punt vervangen door een 
kommapunt en wordt toegevoegd: . 

" i . voor het bijwonen van vergadermgen of 
zittingen van. of het verrichten_ van werkzaa~
heden voor publiekrechteliJke lichamen, waarin 
de werkman is benoemd of gekozen, er:i voor 
zooveel zulks niet in vrij en tij cl kan geschieden ; 

j. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën van georganiseerd overleg ; · 

k. voor gehuwden of ~_oor hen? ~ e _e_en eigen 
huishouding hebben, b1J verhmzmg m gev'."'l 
van verplaatsing voor twee. dagen, zo~ nood1g 
te verlengen tot drie en m zeer b1Jzondere 
gevallen tot vier dagen ; 

l. voor ongehuwden, niet vallende ~i_ider k, 
bij verhuizing in geval van verplaatsmg een d.ag; 

m. bij 25- en 40-jarig ambts- of huweliJks-
jubileum voor één dag; .. 

n. bij K erkelijke Bevestiging en b1J E erste 
Heilige Communie van den werkman, diens 
kinderen en stiefkinderen voor één dag.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien_ der da~
teekening van het Staatsb lad, waarm het 1s 
geplaatst. ,.. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en N1J
verheid van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken ~n Landbouw, van Onderwij~, Kunste~ 
en Wetenschappen, van Marine a. 1., van Fi
nanciën, van Oorlog, van W~terstaat en va_n 
Koloniën zijn belast met de mtvoermg van dit 
besluit dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
De JIJ inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B . KAN. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen a. i ., J. B. KAN. 

De 1lfinister van .Marine a.i., LAMB00Y. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

De Minister van Oorlog, LAMB00Y. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEQTE. 
De Minister van Koloniën, K0NINGSBERGER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1927. ) 
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27 Decèmber 192ï. KONINKLIJK BESLUIT. 
Toepassing van artikel 40 der Armenwet. 
Het enkele feit van weigering van onder

stand m een gemeente kan niet a ls zoo
danige invloed worden aangemerkt om de 
verblijfplaat s van een armlastige naar een 
andere gemeente over te brengen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van M. van Aert ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1927, n°. 1038; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
December 1927 n°. 2564 Afdeeling Armwezen; 

0. dat Matthys van Aert, leurder met kleine 
koopwaren, eenigen tijd ondersteuning heeft 
genoten van het Burger~jk Armbestuur te 
Breda, het laatst op 31 Juli 1926, waarna hij 
van de lijst van bedeelden werd geschrapt 
wegens het misbruik maken van sterken drank.; 
dat hij, na daarop in November 1926 Breda te 
hebben verlaten en een zwervend leven te zijn 
gaan leiden, in }faart 1927 te Terneuzen is 
gekomen en zich op 21 April als ziek en zonder 
middelen van bestaan heeft aangemeld bij het 
Burgerlijk Armbestuur in die gemeente, waarna 
hij voorloopig op kosten van die instelling in 
het ziekenhuis aldaar is opgenomen en eene 
operatie heeft ondergaan ; 

dat het Burgerlijk Armbestuur van '.l'er
neuzen het Burgerlijk Armbestuur van Breda, 
heeft verzocht om teruggave van de gemaakte 
kosten, op grond, dat laatstgenoemd Armbe
stuur invloed zou hebben uitgeoefend op de 
komst van Van Aert in de gemeente Terneuzen, 
wijl immers, indien laatstgenoemd Armbestuur 
hem geen ondersteuning had geweigerd, hij 
nooit in Terneuzen zou zijn gekomen; dat het 
Burgerlijk Armbestuur van Breda en Burge
meester en Wethouders van die gemeente van 
oordeel zijn, dat geenedei invloed, noch van 
gemeentewege, noch van de zijde van het Bur
gerlijk Armbestuur, op Van Aert is uitgeoefend 
om zijne verblijfplaats naar een andere gemeen
te over te brengen, zoodat haars inziens van 
een beroep op artikel 40 der Armenwet geen 
sprake kan zijn ; 

0. dat niet kan gezegd worden, dat tot de 
komst van M. van Aert te Terneuzen eenige 
invloed door of vanwege :b.et Burgerlijk Arm
bestuur te Breda heeft meegewerkt ; 

dat toch het enkele feit van weigering van 
onderstand in de laatstgemelde gemeente niet 
als zoodanige invloed kan worden aangemerkt ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geen toepassing kan vinden. 

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 27 December 1927. 
WILHELMINA 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

(B .) 

28 December 1927. BESCHIKKING van den 
Minister van Waterstaat tot wijziging van 
den Motor- en Rijwielbeschikking. 

De Minister van Waterstaat; 
Gelet op de Motor- en Rijwielwet, op het 

Motor- en Rijwielreglement en op de Motor
en Rijwielbeschikking ; 

Heeft goedgevonden : ' 
de vermelde beschikking aan te vullen zóó, 

dat aan het gestelde onder model III van bij
lage IV vóór den volzin , beginnende met de 
woorden "Bij afgifte van", wordt toegevoegd: 

"op het model kan tusschen de woorden 
"voor het besturen van motorrijtuigen op meer 
van twee wielen" en "Afgegeven aan" worden 
gesteld: 

"Geldig tot en met 19 
's-Gravenhage, 28 December 1927. 

29 December 1927. BESLUIT tot nadere vast
stelling van het tarief voor de verkrijg
baarstelling van drukwerken, welke door 
de Algemeene ·Landsdrukkerij worden uit
gegeven. S. 427. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 27 De
cember 1927, n°. 1906, afdeeling Algemeen 
Secretariaat en Comptabiliteit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het tarief, behoorende bij Ons besluit van 

21 Augustus 1920 no. 67, welk tarief laatstelijk 
is aangevuld bij Ons besluit van 8 Juni 1926 
n°. 25, wordt met ingang van 1 Januari 1928 
gewijzigd en nader vastgesteld zooals het bij dit 
besluit is gevoegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uit,oering van dit 
be~luit, hetwelk in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's -Gravenhage, den 29sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

J. B. KAN. 
(Uitge,g. 30 Dec. 1927. ) 

Zie Tabel blz. 783. 

Leveringen in grootere hoeveelheid uit
sluitend aan Rijksadministratiën van : 

a. De gedrukte (witte) stukken van de Staten-
Generaal. 

de eerste 25 exemplaren . . f 0.05 per vel; 
van 26 tot en met 50 exemplaren 0.04 " 
van 51 tot en met 100 exemplaren 0.03 " 
b. Het Staatsblad. 
de eerste 25 exemplaren f 0.20 per nummer; 
van 26 tot en met 50 exem-

plaren . . . . . . . . 0.10 
van 51 tot en met 100 exem

plaren . . . . . . . . 0.07 
voor ieder exemplaar meer 0.05 ,, ,, 
Ingeval een nummer méér dan drie vellen 

druks beslaat, worden de hiervoren genoemde 
prijzen voor elk vel of gedeelte van een vel 
respectievelijk met 8, 4, 3 en 2 cent verhoogd. 

Bij afname van 1000 exemplaren en meer van 
Staatsbladen wordt 25 pct. korting toegestaan. 

Bij afname van minstens 500 exemplaren van 
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TARIEF, behoorende bij Konin/clijk besluit van 29 De,eember 1927 (Staatsblad n°. 427) . 

C .; 
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De Staatscourant zonder octavo-bijvoegsels. . . . f 5.- 0.15 
Octavo-bijvoegsels, bevattende de Naamlooze Ven-

f 12.- 0.25 nootschappen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octavo-bijvoegsels, bevattende de Coöperatieve ver-

6.- 0.25 eenigingen . . 
Octavo-biJvoegsels, bevattende de statuten van er-

kende vereenigingen . . . . . . . . . . . · . . 7.50 0.25 
Octavo-bijvoegsels, bevattende verslagen en rapporten 5.- 0.25 
Octavo-bijvoegsels, bevattende de uitspraken van 

den Raad voor de Scheepvaart . . . . . . . . 5.- 0.25 
De Bijlage van de Staatscourant, bevattende de 

Prijscourant der effecten . ._ . . . . . . . . . 5.- 0.15 
De Handelingen van de Staten-Generaal met de Bij-

lagen . .... . .............. 7.50 
De Handelingen van de Staten-Generaal . . . . 4.- 0.10 
De Bijlagen der Handelingen van de Staten-Generaal 0.10 4.-
De Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal . .... ... .... . ... . . 0.10 1.50 
De Handelingen met de Bijlagen, voor zoover deze 

betrekking hebben op de Nederlandsche Koloniën 7.50 0.10 
De gedrukte (witte) stukken van de Staten-Generaal f 25.- 0.05 
De gedrukte (witte) stukken, betreffende de wets-

ontwerpen der Staatsbegrooting met memoriën van 
toelichting en uitgewerkte s.taten . . . . . . . f 7.50 

Lijsten en Plans der Staatsloterij 
per ex. 

2.50 0.10 
Het Staatsblad . •. . . . . . . * 10.- 0.20 
Het Register op het Staatsblad . 1.-

* Voor gemeentebesturen f 6 voor het verplichte abonnem_ent. 

een zelfde publicatie moet de bestelling des
verlangd, ter beoordeeling van de betrokken 
Rijksadministratie, tegen het gewone drukwerk
tarief worden uitgevoerd. 

Bij het nemen van een abonnement in den 
loop van het jaar of van een kwartaal op een 
der in dit besluit genoemde uitgaven worden 
van de reeds verschenen nummers of vellen 
geen exemplaren verstrekt. Desverlangd wor
den ze, indien nog voorradig, tegen den vast
gestelden eenheidsprijs bijgeleverd. Voor die 
bijlevering wordt echter boven den abonnements
prijs niet meer berekend dan de prijs van het 
jaar- of van het kwartaal-abonnement bedraagt. 
Reeds verschenen jaargangen van het Staats
blad worden tegen den dubbelen abonnements
prijs geleverd. 

Mij bekend, 
De JJfinister van Binnenlandsche Z aken 

en Landbouw, 
J. B. KAN. 

30 De,eember 1927. WET tot wijziging der wet 
van 16 Februari 1923 (StaaJsblad n°. 38) 
tot wijziging der Lager-onderwijswet 1920. 
s. 428. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927/1928 n°. 232, 1-7. 
Hand. id. 1927/28, bladz. 1112-1121. 
Hand. l • Kamer 1927/28, bladz. 160-162, 

178-183. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •• •• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, gesteld in 

paragraaf 11 van artikel LXIV der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) tot wijziging 
der Lager-onderwijswet 1920, te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In den aanhef van paragraaf 11 van 

artikel LXIV der wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 38) tot wijziging rler Lager-onder
wijswet 1920, wordt in plaats van: ,,Tot 1 Ja
nuari 1928" gelezen: ,,Tot 1 Januari 1929". 

2. Aan paragraaf 11 van artikel LXIV der 
in artikel 1 genoemd.e wet wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende : 

"In afwijking van het bepaalde in de eerste 
alinea worden wel · medegerekend leerlingen, 
die de door hen bezochte gelijksoortige bijzon
dere school zouden verlaten, indien deze school 
in een andere gemeente gevestigd is dan die, 
waarin de te stichten bijzondere school zal ge
vestigd worden, of indien de woning dier kin
deren meer dan vier kilometer van de door hen 
bezochte gelijksoortige bijzondere school is ver
wijderd en zij de door hen te verlaten school 
reedR gedurende ten minste zes maanden be
zocht hebben." 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cem ber 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen a.i., J. B. KAN . 

(Uitgeg. 30 De,e. 1927.) 
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30 December 1927. WET tot wijziging van de 
Rijwielbelastingwet. (Staatsblad 1924, n° . 
306). s. 429. 

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

dat het noodig is den datum van ingang te wij
zigen van het tijdvak waarover de rijwielbe
lasting wordt geheven, die belasting te verlagen 
en de regeling voor de kostelooze uitreiking van 
belastingmerken voor rijwielen te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Rijwielbelastingwet (Staatsblad 

1924, n°. 306) worden de volgende veranderin
gen gebracht : 

I. Het tweede lid van artikel 1 wordt ge
lezen als volgt : 

Ieder belastingmerk is geldig voor een tijd
vak, dat ingaat met den lsten Augustus van 
eenig jaar en eindigt met den 3lsten Juli van 
het volgende jaar. Deze jaren zijn op de merken 
aangeduid. De belasting bedraagt twee gulden 
en vijftig cent. 

II. Achter den eersten volzin van het laatste 
lid van genoemd artikel wordt de volgende vol-
zin ingevoegd : . . .. 

Indien het hoofd van een gezm met voor z1Jn 
beroep of bedrijf een rijwiel noodig heeft, doch 
dit wel het geval is met een door het hoofd aan
gewezen lid van het gezin, dat, evenals het hoofd 
zelf, niet in de Rijksinkomstenbelasting voor 
het loopende belastingjaar is of wordt aange
slagen, wordt een belastingmerk kosteloos uit
gereikt voor een rijwiel, uitsluitend door dat 
lid te berijden. 

In den laatsten volzin van bedoeld laatste 
lid wordt, in de plaats van "bepaling", gelezen : 
bepalingen. 

III. In artikel 2 wordt voor "loopende jaar" 
gelezen: 1oopend tijdvak van twaalf maanden. 

2. De tijd van 1 Januari 1928 tot en met 31 
Juli 1929 wordt in afwijking van artikel 1, 
tweede lid, der voormelde wet, gelijkgesteld 
met een tijdvak als daar is bedoeld. De voor 
dit tijdvak geldige belastingmerken dragen 
als vermelding : 1928. 

3. Deze wet, treedt in werking met ingang van 
l Januari 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van F·inaneiën, DE GEER. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET tot aanwijzing van de 
middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1928. S. 430. 
Totaal van de wet op de middelen 

f 651,581,149.41. 

30 December 1927. WET tot het aangaan van 
eene geldleening ten laste van het Rijk. 
s. 431. 

WrJ WILHELl\'.IINA, ENZ ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter vermindering van de 
rente der Nationale Schuld eene geldleening 
ten laste van het Rijk aan te gaan, ter aflossing 
van het nog uitstaande deel der leening 1923B ; 

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

1lfachtiging. Be,drag. Naam. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt aemachtigd om, ter aflossing voor het 
nomina~! bedrag der niet uitgelote schuld
bewijzen, behoorende tot de Nederlandsche 
Staatsleening 1923B, welke zijn uitgegeven 
krachtens de Leeningwet 1923 (Staatsblad 1922, 
n°. 705), schuldbewijzen ten laste van het Rijk ~ 
te gelde te maken, die een lagere rente dragen 
dan de af te lossen stukken, tot zoodanig be
drag als noodig is ter verkrijging van eene 
som van ten hoogste f 84,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen-

. volgens, bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van Finan
ciën dienstig zal achten. In dit laatste geval 
wordt elke van die gedeeltelijke tegeldemakin
gen beschouwd als eene afzonderlijke leening 
ten laste van het Rijk en aangeduid als Neder
landsche Staatsleening, gevolgd door het jaar, 
waarin de tegeldemaking plaats vindt, en, 
wanneer meer dan een tegeldemaking in het
zelfde jaar ·plaats heeft, met bijvoeging van 
een der letters A, B . C, enz. naar de volgorde 
dier tegeldemakingen. 

Uitvoeringsvoorschriften . Rekening. 
Schuuldelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldemaking 
der in artikel l" bedoelde schuldbewijzen wor
den, met inachtneming van de voorschriften 
dezer wet, door Onzen Minister. van Financiën 
_ vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldb~
wijzen wordt, voor elke leening als bedoeld m 
het tweede lid van artikel 1 afzonderlijk, eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn opgenomen en ge
sloten, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer gere
gistreerd 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, worden gedelgd in ten 
hoogste 46 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbew1Jzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 
3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking 

van de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
kan aan de bankiers, de makelaars in effecten, 
en de commissionairs_ in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over_ het nominaal 
bedrag der aan hen toegewezen schuldbewijzen, 
waarvoor het verschuldigde wordt gestort, 
eene provisie worden toegekend van ten hoog
ste 3/8 pct. 

2. In het geval, · bij het vorig lid voorzien, 
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kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij d~ tegel.cl~making, het in ontvangst nemen 
van mschr1Jvingen en stortingen en de afgifte 
d·er schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgeaeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden" toe
gekend van ten hoogste 3/8 pct. 

Vrijstelling van belastingen. 
4. Onder de in artikel 2 bedoelde voor

waarden kan worden opgenomen, dat krach
tens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met 
de da.a:~bij behoorende rentebewijzen, vrijge
steld ZJJn van alle Nederlandsche belastingen, 
welke van schuldbewijzen t en laste van Neà,er
land en de daarbij behoorende rentebewijzen 
mochten geheven worden. 

Vrijstelling van Zegelre,cht. 
5. De biljetten van inschrijving voor en 

de nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

I nwerkingtreà,ing. 
6. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkondiging. 

Titel. 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

"Leeningwet 1928" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is op
genomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inanciën, DE GEER. 
( Uitgeg. 4 Jan. 1928.) 

30 De.cember 1927. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Leening
fonds 1914 voor het dienstjaar 1926. 

. 432. 

30 De,cember 1927. WET tot wijziging en ver
hooging 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 
1926. s. 433. 

30 December 1927 . WET tot voorziening in 
de behoefte aan kasgeld voor den Indischen 
dienst hier t e lande gedurende het jaar 
1928. s. 434. . 

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 dienstjaar 1928 zal moe
ten worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst hiier 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 
kredieten aan Onzen ~finister van Koloniën 

19:.l7 

gedurende het jaar 1928 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
gestorte gelden t e boven te gaan met een som 
van f 50,000,000. 

Onze Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
bestaande en nog vast te stellen wettelijke 
bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Koloniën, KONINOSBERGER. 
De Minister van Financiën, DE GEER. 

( Uitgeg. 30 De.c. 1927.) 

1 30 De,cember 1927. WET tot voorziening in 
de behoefte aan kasgeld voor den Suri
naamschen dienst hier te lande _&edurende 
de jaren 1928, 1929 en 1930. i:;. 435. 

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

dat het noodzakelijk is, in afwijking van artikel 
18, tweede lid, der Surinaamsche Comptabi
liteitswet (Staatsblad 1910, n°. 315), eene rege
ling te treffen nopens de wijze, waarop zal 
worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Surinaamschen dienst hier te lande 
gedurende de jaren 1928, 1929 en 1930; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van 
credieten aan Onzen Minister van Koloniën 
ten behoeve van Suriname, $edurende de jaren 
1928, 1929 en 1930, in afwijking van het be
paalde bij het, 2de lid van artikel 18 der Suri
naamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, 
n°. 315), het t egoed van Suriname in 's Rijks 
schatkist te boven te gaan met een som van 
f 16,000,000 en om in dat voorschot te voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande of nader vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den l sten Januari 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHEL:\fIN A. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
De Minister van Finaru;iën, DE GEER. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1927. ) 

30 December 1927. WET tot wijziging van het 
het zesde - hoofdstuk der Staatsbe~rooting 
voor het dienstjaar 1926. S. J36. 

30 December 1927. WET tot wijziging en aan
v ulling van het derde hoofdstuk der Staats be
grooting voor het dienstjaar 1926. . 437. 
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30 December 1927. WET tot wijziging van het 
achtste Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 438. 

30 December 1927. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1926. S. 439 . 

30 D~cember 1927. WET tot wijziging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrootin<r voor 
het dienstjaar 1926. S. 440. "' 

30 December 1927. WET tot wijziging en ver
hooging van het vijfdehoofdstukder Staats
begrooting voor het dienstjaar 1926. S. 441. 

30 December 1927. WET tot verhooging en wijzi
ging van hoofdstuk VA der Staat sbegroo
ting voor het dienst jaar 1926. S. 442. 

30 December 1927. WET tot aanvulling en wijzi
ging van de begrooting van uitgaven van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het dienstjaar 1926. S. 443. 

30 December 1927. WET, houdende wijziging 
van het vierde hoofdstuk der Staat sbe
grooting voor het dienstjaar 1926. S. 444. 

30 December 1927. WET, houdende nadere wij 
ziging en verhooging van het elfde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1926. S. 445. 

30 December 1927. WET, houdende goedkeuring 
· van het op 12 Mei 1927 t e Guatemala 

tusschen N ederland en Guatemala geslo
ten handelsverdrag. S. 446. 

WIJ WILHELM! A,ENZ ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 12 Mei 1927 t e Guatemala t usschen 
Nederland en Guatemala gesloten handelsver
drag, alvorens t e kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge art . 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft ; 

van den dag, volgende op dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten De-

cember 1927. · 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

De Minister van J ustitie, J. D0NNER. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. KAN. 
De .Minister van Finarwiën, DE GEER. 
De ~Minister v. Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
De ,1finister v. Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BnuïNE. 
De Jf inister van K oloniën, KONlNGSBERGER. 

(Uitgeg. 18 J an. 1928.) 

HANDEL VERDRAG tusschen Nederland en 
Guatemala. 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de Pre ident van de Republiek Guatemala , 
bezield met den wensch,. de economische be
trekkingen t usschen beide landen t e bevorde
ren , zijn overeengekomen een handelsverdrag t e 
sluiten en hebben te dien einde tot Hunne Ge
volmachtigden benoemd, Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden: 

den H eer René Charles Théodore R oosmale 
Nepveu, H oogstderzelver Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister bij de R egeering der 
R epubliek Guatemala ; 

De President der Republiek Guatemala : 
den H eer Dr. J osé Mat os, Minist er vanBuiten

la:ádsche Zaken der Republiek ; 
die, na hunne volma.chten uitgewisseld en 

in goede orde bevonden te hebben, het volgende 
overeengekomen zijn : 

Art . I. I. De onderdanen van elke der H ooge 
Verdra<rsluitende Partijen zullen op het grond
gebied d er 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, de bescherming van hun persoon, 
hunne roerende en onroerende goederen, op 
minstens even gunstige wijze behandeld worden 
als de onderdanen der meestbegunstigde 
natie. 

' 2. H et zal hun vrijstaan, hunne zaken op het 
grondgebied der andere Partij t e regelen, hetzij 
persoonlijk, hetzij door een tusschenpersoon van 
hun eigen keuze, zonder te dezen opzichte aan 
eenige andere beperkingen t e zijn onderworpen 
dan die vastgesteld bij de op genoemd grond
gebied van kracht zijnde wetten en voorschriften, 

3. Zii zullen voor de uitoefening van hunne 
handel, hunne nijverheid of hunne scheepvaart 
op het gebied der andere Partij geene andere of 
hoogere belasting, heffing of recht betalen dan 
die, welke van de nationalen geheven worden . 

Art . II. 1. De naamlooze vennootschappen 
en andere vereenigingen op het gebied van han
del, nijverheid of financiën, daaronder begrepen 

, de scheepvaartmaatschappijen, die haar zetel 
hebben op het grondgebied van eene der Hooge 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e ge- ' 
hoord, en met gemeen overleg der Staten-Gene
raal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. H et nevens deze wet i n afdruk ge
voegd, op 12 Mei 1927 te Guatemala tusschen 
N ederland en Guatemala gesloten handelsver
drag wordt goedgekeurd. 

2. Wij benouden Ons de bevoegdheid voor 
om verdragen t e bekrachtigen, houdende de 
compromissen, waa1·toe art . VII van het ver 
drag aanleiding kan geven. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 

1 Verdragsluitende Partijen en die, volgens .. de 
wetten dier Partij, daar op rechtsgeldige_ w1Jze 
zijn opgericht, zullen evenzeer bevoeg_~ ZIJn om 
op het grondgebied der andere Part1J al hare 

1 
rechten t e verdedigen en in het bijzonder in 
rechte op t e treden, mits zij zich onderwerpen 
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aan de daarop betrekking hebbende wetten en 
voorschriften, die op het grondgebied dier ande
re Partij van kracht zijn. 

2. De toelating der hierbovenbedoelde, op 
rechtsgelilige wijze op het grondgebied van eene 
der Hooge Verdragsluitende Partijen opgerichte 
vennootschappen, ilie, na de inwerkingtreiling 
van ilit verdrag, hare werkzaamheden zullen 
willen uitstrekken tot het grondgebied der ande
re Partij, en die te dien einde eene bijzondere 
machtiging zouden behoeven, zal geregeld wor
den door de wetten en voorschriften, die op het 
grondgebied van den betrokken Staat van kracht 
zijn. 

3. Alle eenmaal wettig gevestigde vennoot
schappen zullen in elk opzicht de behandeling 
der meestbegunstigde natie genieten, 

Art. III. 1. De producten van bodem of 
nijverheid van Nederlandschen, Nederlandsch-

• Indischen, Surinaamschen of Curaçaoschen 
oorsprong, zullen, bij invoer in Guatemala, en 
de producten van bodem en flijverheid van 
Guatemalaanschen oorsprong, zullen, bij invoer 
in ederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao aan geene andere of hoogere rechten 
onderwerpen zijn, dan die, waaraan de produc
ten van bodem en nijverheid van welken ande
ren Staat ook onderworpen zijn. Geene ver
boden, nosih beperkingen zullen worden gehand
haafd of ingesteld betreffende den invoor in 
Guatemala van eenig product van bodem of 
nijverheid van Nederlandschen, Nederlandsch
Indischen, Surinaamschen of Curaçaoschen 
oorspong, of van den invoer in Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Cura\·ao van 
eenig product van bodem of nijverheid van 
Guatemalaanschen oorsprong, die niet eveneens 
toegepast worden op den invoer van dezelfde 
artikelen van welken anderen Staat ook. 

2. De producten vah bodem of nijverheid 
van Nedei-landschen, Nederlandsch-Inilischen, 
Surinaamschen of Curaçaoschen oorsprong zul
len bij uitvoer naar Guatemala en de producten 
van bodem en nijverheid van Guatemalaan
schen oorsprong zullen, bij uitvoer naar Neder- . 
land, Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao . 
aan geene andere of hoogere rechten onder
worpen zijn, dan waaraan dezelfde producten 
bij uitvoer naar het grondgebied van welken 
anderen Staat ook onderworpen zijn. 

Geene verboden, noch beperkingen zullen 
gehandhaafd of ingesteld worden betreffende 
den uitvoer naar Guatemala van eenig product 
van bodem of nijverheid van Nederlandschen, 
Nederlandsch-Indischen, Surina-amschen of Cu
raçaoschen oorsprong, of van den uitvoer naar 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao van eenig product van bodem of nijver
heid van Guatemalaanschen oorsprong, die niet 
eveneens toegepast worden op den uitvoer van 
dezelfde artikelen naar het grondgebied van 
welken anderen Staat ook. 

3. De producten van bodem en nijverheid 
van Nederlandschen, Nederlandsch-Inilischen, 
Surinaamschen en Curaçaoschen oorsprong zul
len, bij doorvoer door Guatemala, en de pro
ducten van bodem en nijverheid van Guatema
laanschen oorsprong zullen bij doorvoer door 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao, wederkeerig zijn vrijgesteld van alle 
doorvoerrechten, hetzij de doorvoer rechtstreeks 
pla-ats vindt, dan wel dat deze onderbroken 

wordt door lossing, opslag of wederinlailing. 
Art. IV. 1. De aan rechten onderworpen 

en als monsters ilienende voorwerpen, met 
uitzondering van de goederen waarvan de in
voer is verboden, zullen wederzijds onder tijde
lijke vrijstelling van rechten worden toegelaten, 
mits in acht worden genomen de douaneforma
liteiten, noodig om hunnen algeheelen weder
uitvoer te verzekeren. 

2. De herkenningsteekens door de autori
teiten van eene der Hooge Verdragsluitende 
Partijen op de monsters aangebracht ter vast
stelling van hun identiteit, zullen worden erkend 
door de autoriteiten van de andere Partij, die 
desniettemin de bevoegdheid zullen hebben om 
in alle gevallen waar hun zulks noodig zal voor
komen, daarnaast de nationale herkennings
teekens aan te brengen. 

3. Het voorrecht van dezen vrijdom kan wor
den ingetrokken voor de handelsreizigers en 
handelshuizen, die zich niet houden aan de 
vastgestelde voorwaarden. 

Art. V. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich wederkeerig, voor wat be
treft de scheepvaart, de onderdanen van de 
andere Partij als hunne eigen onderdanen te be
handelen; de besturen van de Nederlandsche 
Overzeesche Gewesten zullen echter volkomen 
vrijheid van wetgeving behouden met betrek
king tot de kustvaart. 

Art. VI. l. Voor alle gevallen, die niet voor
zien zijn in de voorgaande artikelen en die be
trekking hebben op den handel, de nijverheid, 
de scheepvaart en den consulairen dienst, staan 
de Hooge Verdragsluitende Partijen elkander 
wederzijds de behandeling op den voet der 
meestbegunstigde natie toe. 

2. Er is overeengekomen, dat de clausule der 
meestbegunstigde natie geene betrekking heeft 
op douanebegunstigingen, door Guatemala toe
gekend of toe te kennen ten aanzien van pro
ducten herkomstig van de 4 republieken van 
Midden-Amerika, Honduras, El Sàlvador, 
Nicaragua en Costa Rica. 

3. Het den zevenden Maart negentienhon
derd en veertien tusschen Nederland en Guate
mala gesloten consulaire Verdrag zal van kracht 
blijven. 

Art. VII. Elk geschil over den uitleg, de 
toepassing of de uitvoering van ilit Verdrag, 
dat door de Hooge Verdragsluitende Partijen 
niet langs diplomatieken weg zoude kunnen 
w01·den opgelost, zal onderworpen worden aan 
het Permanente Hof van Internationale Justitie. 

Art. VIII. De bepalingen van dit verdrag 
zijn van toepassing op Nederland, Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 

Curaçao omvat de eilanden Curaçao, Arnba, 
Bonaire, St. Eustatius, Saba en St. Martin 
(Nederlandsch gedeelte). 

Art. IX. Dit verdrag zal bekrachtigd wor
den en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo
dra mogelijk te Guatemala worden uitge,vis
seld. 

Het zal in werking treden één maand na de 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden en 
zal van kracht blijven gedurende één jaar, te 
rekenen van den dag zijner inwerkingtreding, 
met stilzwij!Jende verlenging voor eenzelfde 
periode tenzij het door eene der Hooge Ver-

' dragsluitende Partijen ten minste zes maanden 
vóór den afloop mollht zijn opgezegd. 
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Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben ondert,eekend. 

Gedaan in tweevoud te Guatemala, den twaalf
den ).fei negentienhonderd zeven en twintig . 

R . RoOSlllALE EPVEU. 

TRATADO COi\IERCIAL entre los 
Paises Baios y Guatemala. 

Su Majestad la Reina de los Paises Ba jos y el 
Presidente de la Republica de Guatemala, ani
mados del deseo de favorecer las relaciones 
económicas entre ambos paises, han convenido 
en concluir un tratado de comersio y con tal fin 
han nombrado como sus Plenipotenciarios. 

Su i\I<ijestad la R eina de los Paises Bajos: al 
senor René Charles Théodore Roosmale ep
veu, Su Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario cerca del Gobierno de la Repu
blica de Guatemala ; 

El Presidente de la Repu blica de Guatemala : 
al senor Doctor don José Mato , Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Republica. 

Los cuales, después de haber e comunicado 
sus pleno poderes y encontrarlos en buen orden, 
han convenido en lo siguiente : 

Art. I. 1.-Los nacionales de cada una de 
las Altas Partes contratantes seran tratados en 
el territorio de la otra Parte, en todos concep
tos, y especialmente en lo que concierne al esta
blecimiento y al ejercicio del comercio, de la 
industria y de la navegación, la protección de su 
persona., sus bienes muebles e inmuebles por lo 
menos tan ventajosamente como los nacionales 
de la nación mas favorecida. 

2.-Ellos tendran libertad de arreglar sus 
negocios en el t erritorio de la otra Parte, ya 
personalmente o por intermediario de su propia 
elección, sin someterse a este respecto a otras 
restricciones que las que estén establecidas por 
las leyes y reglamentos vigcntes en dicho terri
torio. 

3.-Elles no estaran sujetos a pagar por el 
ejercicio de su comercio, de su indrustria ode su 
navegación en cl territorio de la otra Parte, 
ningun impuesto, contribución o derecho dife
rente o mas elevado que los que se aplican a los 
nacionales. 

Art. II. 1.-Las sociedades anónimas y 
otras comerciales, industriales o financieras, 
inclusive companfa.s de navegación, que t engan 
su residencia en el territorio de una de las A[tas 
Partes contratantes, legalmente constituidas 
conforme a las leyes de dicha Parte, seran auto
rizadas igualmente en el territorio de la otra 
Parte para defender todos sus derechos y espe
cialmente tendran facil acceso a los Tribunales, 
sometiéndose a las leyes y ordenanzas respecti
vas, vigentes en el territorio de la otra Pa.rte. 

2.-La admisión de las sociedades precitadas, 
legalmente constituidas en el territorio de una 
de las Altas Partes contratantes, que desearen, 
después de entrar en vigor el presente Tratado, 
extender su actividad en el territorio de la otra 
Parte y que, para dicho efecto, necesitaren un 
permiso especial, sera regida por las leyes y 
ordenanzas vigentes en el territorio de dicho 
Estado. 

3.-Todas las sociedades, una vez legalmente 
establecidas, gozarán en todo sentido del trat a
miento acordado a la nación más favorecida. 

Art. III. 1.-Los productos naturales o 

fabricados originarios de los Paises Bajos, de 
las Indias Neerlandesas, de Surinam ode Cnra
zao, importados a Guatemala, y los productos 
naturales o fabricados originarios de Guate
mala importados a los Paises Bajos, a las Indias 
N eerlandesas, a urinam o a Curazao, no serán 
sujetos a derechos diferentes o m:is elevados de 
los que se aplican a los productos natnrales o 
fabricados originarios de un tercer Estado. 

Ni prohibiciones ni restricciones seran man
tenidas o impuestas contra la importación de 
un producto natural o fabricado originario de 
los Paises Bajos, de las Indias Neerlandesas, de 
Surinam o de Curazao en Guatemala, o de un 
producto natura! o fabricado oriuinario de Gua
temala en los Paises Bajos, en las lndias Neer
landesas, en Surinam o en Curazao, que no se 1 
apliquen igualmente a la importación de los 
mismos articulos procedentes de un tercer Esta- • 1 
do. 

2.-Los productos naturales o fabricados de 
los Paises Bajos, de las Indias Neerlandesas. de J 

Surinam o de Curazao, exportados a Guate
mala, y los productos naturales o fabricados 1 

ori~inarios de Guatemala exportados a los 
PaISes Bajos, a las India Neerlandesas, a 
Surinam o a Cura-za0, no serán sujetos a ot,ros 
derecho o a derechos más elevados que los que 
se aplican a los mismos articulos exportados al 
territorio de un tercer Estado. 

Ni prohibiciones ni restric0iones seran man
tenidas o impuestas contra la exportación deun 
producto natura.! o fabricado originario de los 
Paises Bajos, de las Indias Neerlandesas, de 
Surinam o Curazao a Guatemala o contra la 
exportación de un producto natura! o fabricado 
originario da Guatemala a los Palses Bajos, en 
las Indias Neerlandesas, a Surinam o a Curazao, 
que no se apliquen igualmente a la exportación 
de los mismos articulos en el territorio de un 
tercer Estado. 

3.-Los produetos naturales o fabricados 
origina.rios de los Paises Bajos, de las Indias 
Neerlandesas, de Surinam o de Curazao en 
transito por Guatemala y los productos natura
les o fabricados originarios de Guatemala en 
t ransito por los Paises Bajos, las Indias Neer
landesas, Surinaa> o Curazao estarán exentos por 
reciprocidad de todo derecho de transito, ya 
pasen directamente en transito, o que el trán
sito sea interrumpido por descarga, almacenaje 
o recaraa. 

Art. IV. 1.-Los objetos sujetos a derecho 
y utilizados a titulo de muestras, a excepción de 
mercaderias prohibidas, se.rán admitidos por 
ambas partes en franquicia tempora!, a reserva 
de la observación de las formalidades aduaneras 
necesarias para asegurar la reexportación inte- 1 
gra de dichos objetos. 

2.-Las marcas de reconocimiento fijadas a 
las muestras para establecer su identidad por 
las autoridade de una de las Altas Partes 
contratantes, serán reconocidas por I as autori
dades de la otra Parte qui tamién conservan la 
facultad, en todos los casos en que les parezca 
necesa.rio, de fijar también las marcas naciona 
les de reconocimiento. 

3.-El beneficio de esta franquicia pued 
retirarse a los agentes viajeros y a las ca as d 
comercio que no cumplan con las leyes vigen 
t es a ese respecto. 

Art. V. Las Altas Partes contratantes s 
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comvrometen mutuamente, en materia de nave- 1 

gacïon, a tratar a los nacionales de la otra Parte 
como a sus propios naciona les ; los Gobiernos 
de his territorios Neerlandeses de ultramar 
conservarán sin embargo, completa libertad de 
legislación en Jo que concierne al cabotaJe. 

Art. VI. 1.-Las Altas Partes contratantes 
se conceden reciprocamente el tratamiento de la 
Nación más favorecida en todos los casos no 
previ stos en 1 os artfculos anteriores que se 
refieran al comercio, a laindustria,alanavega
ción y al servicio consular. 

2.-Queda entendido que la cláusula de la 
Nación más favorecida no se aplicará cuando 
se trate de favores aduaneros conceclidos o que 
puedan ,concederse por Guatemala a los produc
tos origînarios de las cuatro R epublicas de 
Centroamérica (Honduras, El Salvador, Nicara
gua y C'usta Rica). 

3.-La Convención consular celebrada entre 
los Pafses Bajos y Guatemala el dia siete de 
marzo de mil novecientos catorce permanecerá 
en vigor. 

Art. VIL Toda controversia acerca de la 
interpretación, aplicación o ejecución del pre
sente Tratado, que no pueda resolverse entre 
las Altas Partes contratantes por la via diplo
mática, será sometida a la Corte Permanente 
de Justicia Internacional. 

Art. VIII. Las disposiciones del presente 
Tratado son aplicables a los Paises Bajos, a las 
Indias Neerlandesas, a Surinam y a Curazao. 

Curazao comprende las islas de Curazao, 
Aruba, Buen Aire, San Eustaquio, Saba y San 
Martin (parte holandesa). 

Art. IX. El presente Tratado será ratifica
do y las ratificaciones se canjearán en Guate
mala tan pronto como fuere posible. Entrará 
en vigor un mes después del canje de las 
ratificaciones, y será obligatorio por el t ér
mino de un ano que empezará a correr desde 
la fecha que entre en vigor, se prorrogará por 
via de tácita reconducción por un periódo igual, 
a condición que no fuere denunciado por una de 
las Altas Partes contratantes, por lo menos, 
seis meses antes de la fecha de su expiración . 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respecti
vos han firmado el presente Tratado. Hecho en 
dos ejemplares, en Guatemala, el clia doce de 
mayo de mil novecientos veintisiete. 

JosÉ MATOS. 

30 Decernber 1927'. WET, houdende machtiging 
op de Algem,eene Rekenkamer tot vereve
ning van niet in uitgaaf aangenomen be
dragen van pensioentermijnen. S. 447. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat voorziening nooclig is tot verevening van 
door de Algemeene Rekenkamer niet in uit.gaaf 
aangenomen bedragen van pensioentermijnen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Algemeene Rekenkamer wordt 

gemachtigd tot verevening van de bedragen 
wegens pensioenen, vermeld op den bij deze 
wet behoorenden staat. 

2. De in het vorig artikel bedoelde bedra
gen, in totaal beloopende f 14,231.93½, zullen 
worden verevend ten !al!te van artikel 183 van 

het VITiste hoofdstuk der Staatsbegrooti 
voor het dienstjaar 1927. 

Lal!ten en bevelen, en,, . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten D 

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, LA11rnoo 
( Uitgeg. 10 Jan. 1928.) 

Zie Tabel op blz. 790. 

30 December 1927, WET. tot wijziging en aa 
vulling van het achtstehoofdstukder taa 
begrooting voor het dienstjaar 1927. S. 4 

30 Decernber 1927. WET, houdende natura!i 
tie van A. Bachrach en 18 anderen. S. 4 

WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te wete 
Alzoo Wij in overweging genomen hebb 

dat Alfred Bachrach en 18 anderen aan Ons e 
verzoek om naturalisatie hebben ingedie 
met overlegging - wat betreft de in artike 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, la 
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, e , 
Art . 1. De hoedanigheid van Nederlan 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Alfred Bachrach, geboren te Veseli 

March (Tsiecho-Slowakije) den 3 April 18 
leeraar, wonende t e Arnsterdam, provin 
Noordholland; 

2°. Abraham Broches, geboren te ~Mohi 
(Rusland) den 5/17 Augustus 1880, sigarett 
fabrikant, wonende te Arnsterdarn, provin 
Noordholland; 

3°. Stoffel Drost, geboren te Epe (Pruis 
den 7 Mei 1887, transportondernemer, wonen 
te Gronau i / W (Pruisen); 

4°. Josephine Maria Barbara Göp/ert, geb 
te Poppelsdorf (Pruisen) den 27 December 18 
hrushoudster, wonende te Kassel (Pruisen) ; 

50_ Walter Haug, geboren te Harnb 
(Duitschland) den 11 December 1905, ond 
wijzer, wonende te Gmul,a, provincie zu· 
ho/land; 

6°. Johann Heinrich Hermsen, geboren 
Wyler (Pruisen) den 10Novemberl890,fabrie 
arbeider, wonende te Donsbrüggen (Pruisen) 

7°. Hendricus Johannes Heuperman, gebor 
te Amsterdam (Noordholland) den 6 Octo 
1889, koopman, wonende te Kobe (Japan); 

go _ Hubert Martin Houtermanns, geboren 
Laurensberg (Pruisen) den 27 Maart 1883, 
genmaker, wonende t e Laurensberg (Pruisen 

9°. Henderkien Lübbers, weduwe van Jan 
ter Veen, geboren te Emlichheim (Duitschla 
den 26 Mei 1847, zonder beroep, wonende 
Nordhorn (Duitschland); 

10°. Christian P eter Moors, geboren te D 
seldorf (Pruisen-) den ll Juli 1893, werkmeest 
wonende t e Holthausen-Benrath (Pruisen) ; 

ll0. Otto Georg JJ.Iusger, geboren t e Afte 

1 

(Oostenrijk) den 29 Juni 1896, stuurman, wone 
de te Batavia (Nederlandsch-lndië) ; 

12°. Hermann Robert Pr01nper, geboren 
I .Keulen (Pniisen) den 13 Mei 1895, monte 
1 wonende te Frechen bij K eulen (Pruisen); 
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Idem. . .... :!ó7,;!4 1ste Jnvartaal Ul:!ó. ldem. l em. ei 1925. 
.F. J. v. d. Pol . 271,59 l ste kwartaal 1925. Idem. Breda. Mei 1925. 
G. Robberegt . , . . . 453,36 lste kwartaal 1925. Idem. Utrecht. Mei 1925. 
L. J·. K. M. v. d. Mast 227,13 J ste kwartaal 1925. Idem. Assen. Maart 1925. 
F. v. Overbeeke. 243,66 2de kwartaal 1925. Idem. 's Gravenhage. Au1ustus 1925. 
.J. A. Moes . . . . . . . . . 243,07 Idem. Idem. Amsterdam. dem . 
C. H. Brunet de Rochebrune . 198,17 Idem. Idem. Idem. Idem. 
J. Pots. 231,42 Idem. Idem. Idem. Idem. 
.F. J. v. d. Pol . 275,88 Idem. Idem. Breda. Idem. co J . C. v. Luypen 57,86 Idem. Idem. Dordrecht Idem. 0 
M. D. Lammerts . . . . . . 328,- Idem. Idem. Middelburg. Idem. 
A. R. P. A. van Heiningen. 248,09 Idem. Idem. Utrecht. Idem. t:::J 
G. Robberegt . . . . . 467,49 Idem. Idem. Idem. Idem. tsl 
L. J. K. M. v. d. Mast 340,93 Idem. I dem. Assen. Idem. 0 
C. H. Brunet de Rochebrune . 223,09 3de kwartaal 1925. Beheerder 's Rijks schatkist postrekening. Idem. trj 

J. A. Moes 286,- Idem. Idem. Idem. ~ 
J. Pots. 278,75 Idem. Idem. Idem. l:d 
J. C. v. Luypen . 173,95 Idem. Idem. Idem. trj 
F. v. Overbeeke . 307,50 3clc kwartaal 1925 . Idem. Idem. i;l) 
F. J. v . tl. Pol . . . . . . 275,88 Idem. Idem. Idem. 
G. Robberegt .. .. . ... 468, 8 Idem. Idem. Idem. w C. H. B runet de Rocbebrunc. 188,84 4dc kwartaal 1925. Idem. November 1925. 
J. A. Moes 286,- Idem. Idem. Idem. ;... 
J. T:'ots. 278,75 Idem. Idem. Idem. .is-

-.J 
J-. C. v. Luypen. 144,83 Idem. Idem. Idem. 
.F. v. Overbeeke. 307,50 [dem. Idem. Idem. 
F. J. v. d. Pol 184,26 ]dom. Idem. Idem. 
G. Robberegt . 468,88 Idem. Idem. Idem. 
K. J". Bijlsma . 117,75 Idem. Idem. Idem. 
H. v. Duinen . 177,- Idem. Idem. Idem. 
C. J. de Goede 105,75 Idem. Idem. Idem. 
] . L. Groenwoudt 1::11,- Idem . Idem. Idem. 
,r. S. Klem . 207,50 lde11.1. I dem. Idem. 
M. v. cl. Hoeven. 230,- Idem. Idem. Idem. 
K v. Ooijen .. 183,- Idem. Tdem. Idem. 
G. Rigtering. . 265,25 

1 

[dem. ldem. Idem. 
J . C. Schep .. 330,75 [dem. fdem. Idem. 
J. J. Wiessner. 270,50 Idem. ldem. Idem. 
R . v. Kooten. 236,41 Idem. Idem. Idem. -.J 

<:O 
J. A. v. d. Leegte 233,- Idem. Idem. Idem. 0 

- J.'l.4.15 IQ__m. Idem. Idem. 
Trlr..Yn 
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13°. Bernard Hermann Gerhard Reckers, ge
boren te Neuenkirchen (Pruisen) den 3 Decem
ber 1867, zonder beroep, wonende te A nisterdam, 
provincie Noordlwlland; 

14°. Hermann Schrewen, geboren te Oster/eld 
(Pruisen) den 4 Maart 1886, arbeider, wonende 
te Düsseldorf (Pruisen); 

15°. Baruch Splitter, geboren te Krakau 
(Polen) den 29 November 1886, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. I zrael Splitter, geboren te Krakau (Po
len) den 11 September 1896, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 12 
Decmber 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan : 

1°. Willy Otto Friedrich Carl Hische, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 3 Juni 1904, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

2°. Hubertus Johannes Mengels, geboren 
te Maastricht (Limburg) den 14 Februari 1896, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

3°. Pierre Gijsbertus Pattijn, geboren te 
Utrecht ( Utrecht) den 10 Juni 1897, l:iankwerker, , 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. , 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van M. Barsam en 20 anderen. S. 450. 

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

dat Majer Barsam en 20 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk -- van de bewijs.; 
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op_ het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblaj n°. 955); 

Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1.~. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Majer Barsam, geboren te J aworow 

(Polen) den 23 April 1892, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

2°. Eva Dina van den Berg, weduwe van 
Carel Frederik Louis de Wild, geboren te's-Gra
venhage (Zuidholland) den 2 Maart 1876, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; . 

3°. François Xavier Braun, geboren te Vorst 
(Belgie) den 13 Juni 1888, koopman, wonende 
te Geertruidenberg, provincie Noordbrabant ; 

4°. Benjamin Brodman, geboren te Tymowa 
(Polen) den 3 Mei 1895, koopman, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

5°. Anna Maria Catharina Dircken, geboren 

te Antwerpen (België) den 25 Februari 1896, 
winkeljuffrouw, wonende te Parijs (Frankrijk); 

6°. Johanna Katharina van Eijckels, weduwe 
van Egbert Koenen, geboren te Asperden 
(Pruisen) den 30 Mei 1875, zonder beroep, 
wonende te Hülm (Pruisen); 

7°. Theodor Garmers, geboren te Rath (Prui
sen) den 22 September 1888, bankwerker, wo
nende te Düsseldorf-Rath (Pruisen); 

8°. Ferdinand Vilm-0s Guhrauer, geboren te 
Budapest (Hongarije) den 18 Augustus 1883, 
scheepsbouwkundige, wonende te 's-Graven-
hage, provincie Zuidholland ; . 

9°. Herman Hirschfeld, geboren te Grobm 
(Letland) den 15/27 Mei 1867, hotelhouder, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

10°. Jacob Wilhelm Lafieur, geboren te Düs
seldorf (Pruisen) den 20 Aprill886,huisschilder, 
wonende te Dusseldorf (Pruisen); 

u o, Wilhelm Johann van Loon, geboren te 
Hüthum /Pruisen) den ll September 1891, 
boerenarbeider, wonende te Hüthum (Pruisen); 

12°. Hans Ferdinand Wilhelm :Meijer, gebo
ren te Freiburg (Duitschland) den 22 Maart 
1888, bankier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

130, Hans Werner Müller Lehning, geboren 
te Elberfeld (Pruisen) den 13 November 1895, 
kantoorbediende, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

14°. Jan Paters, geboren te Itterbeek (Prui
sen) den 4 Mei 1886, landbouwer, wonende te 
Gölenkamp (Pruisen) ; 

15°. Fra.nz Josef Schraepler, geboren te 
Lobositz (Tsjecho Slowakije) den 17 Mei 
1879, los werkman, wonende te 's-Graenhage 
provincie Zuidholland; 

160. Salomon Slot, geboren te Schaerbeek 
(Belgie) den 3 Februari 1869, automobielhande
laar, wonende te Londen (Engeland) ; 

17°. Wilhelm van Son, geboren te Pfalzdorf 
(Pruisen) den 31 Maart 1895, melkknecht, 
wonende te Goch (Pruisen) ; 

18°. Eva Dina de Wild, geboren te 's-Graven
hage (Zuidlwlland) den ll November 1902, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. .. 

Art. 2. Met ahvijking van het bepaalde b1J 
het vierde lid, onder 3°., van 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), wordt bij deze de 
]:ioedanigheid van Nederlander verleend aa1:1: 

1°. Wilhelm Otto Butte, geboren te Tiel 
(Gelderland) den 1 September 1896, kan~oo:• 
bediende, wonende te Rotterdam, provmcie 
Zuidholland ; 

20. Georg Schulte, geboren te Rutenbroèk 
(Pruisen) den 11 October 1864, winkelier, wo
nende te Emmer-Compascuum, gemeente Em
men, provincie Drenthe. .. 
Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde b1J 

artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het N~derlan~e:5chaP. 
en het ingezetenschap, laatstehJk gemJz1gd b1J 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
9551, wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan Franz Jose/ Schraepler, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 2 No
vember 1905, varensgezel, wonende te 's-Graven
ha{le, provincie Zuidholland. 
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Art. 4. Deze wet treedt in werking met in- ' 
gang van den da$, na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 30sten De

cembl'r 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 DecemJJer 1927. WRT, houdende naturalisa
tie van A. Barten en 19 anderen. S. 451. 

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

dat Arie Barten en 19 anderen aan Ons een ver
zoek om natura lisatie hebben ingediend, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 l\e• 
noemden voor woveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in art . 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 ( laatsblad n°. 268) op het rederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staal8blad n°. 955): 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Arie Barten, geboren te Haarlemmermeer 

(Noordholland) den 5 Maart 1897, dirigent, 
wonende te Brasschaet (België) ; 

2°. Johanna Elisabeth Bless, weduwe van 
Hendrikus Janssen, geboren te Brienen (Prui
sen) den 7 Januari 1853, zonder beroep, wonen
de te Rindern (Pruisen) ; 

3°. Laizer Noech Flinker, geboren te Ruda
Guwwskaia (Polen) den 23 Mei/4 Juni 1898, 
koopman, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

4°. Abraham David Friedmann, geboren te 
Radautz (Rmnenië) den 13 Mei 1896, koopman. 
wonende te s-Gravenhage, provincie Zuidlwl
land · 

5°.' Jfoszelc Galewski, geboren te Lodz 
(Polen) den 4/16 Februari 1882, koopman, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

6°. Wilhelmina Heister, weduwe van Wilhel
mus van Halteren, geboren te Esserden (Pruisen) 
den 2 September 1875, zonder beroep, wonen
de te Niedermörmter (Pruisen); 

7°. Simon Ghrist,of Georg Theodor Rahm, e
boren te Buchau (Beieren) den 31 :\fei 18 2, 
opperhoutvester, wonende te ingaradia (Neder
landsch-lndië) ; 

0. Fernand Gabriel Gustave R enier, geboren 
te Vlissingen (Zeeland) den 23 Augustus 1905, 
zonder beroep, wonende te Terneuzen, provincie 
Zeeland; 

9°. Adolphus Polydorus Roels, geboren te 
Gent (België) den 13 Augustus 1885, musicus, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

10°. Johann Andreas Roken, geboren te 
Kettenis (Pruisen) den 18 Februari 1874, land
bouwer, wonende te Blankenheimerdorf (Prui
sen): 

ll0. Jose/ chulster, geboren te Bóbrka (Po
len) den 25 November 1903, leerling in het 
koopmansbedrijf, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwlland; 

12°. Heinrich Karl .Jioritz Soylca, geboren 
te Villach (Kärnten) den 30 Januari 1 94, stuur
man, wonende te Welte1,reden (l\"ederlandsch
lndië); 

13°. Bernard Heinrich tege, geboren te 
Ueberwasser, gemeente Munster (Pruisen) den 
18 Juni 1885, mijnwerker, wonende te Hüls 
(Pr-uisen); 

14°. Leonhard Tobben, geboren te Hommer
su,n (Pruisen) den 7 Februari 1860, muziek
ondenvijzer, wonende te Hommersum (Pruisen); 

15°. Adelina Nea van der Zee, geboren te 
Smyrna den 14 Juni 185 , zonder beroep, wo
nende te Bournabat bij . S,nyrna ; 

J6o. Adrien Albert Nicolas van der Zee, ge
boren te Smyrna den 19 Augustus 1875, zonder 
beroep, wonende te Parijs (Frankrijk) ; 

17°. Maria Louisa van der Zee, geboren te 
Smyrna den 21 Juni 1873, zonder beroep, wo
nende t e Parijs (Frankrijk). 

2. )Iet af,vijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staal8blad n°. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk ge,vijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staal8blad n°. 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan : 

Jo. August Theodor Geleik, geboren te Haar
lem (Noordholland) den 22 September 1900, 
rijtuigschilder, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland ; 

2°. Jakob Maurer, geboren te Bliesmengen 
(Beieren) den 4 Septemoer 1884, kellner, wonen
de te Heerlen, provincie Limburg; 

30. Leopold Carl August Wambach, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 2 Februari 
1896, los werkman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30 ten De

cember l92ï. 
WILHELlIINA. 

De Minister van J11stitie, .r. DONNER . 
(Uitgeg. 31 Dec. Hl27.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van R. Batten en 20 anderen. S. 452. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo W\j in overweging genomen hebben, 

dat Robert Batten en 20 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, met 
overlegging-wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor woveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 26 ) op het :è\Tederlander
schap en het ingezetenschap, Jaatstrl\jk gewij 
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats-
blad n°. 955); 1 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Robert Batten, geboren te Vlissingen 

(Zeeland) den 4 Maart 1902, candidaat-notaris, 
wonende te Vlissingen, provincie Zeeland ; 

2°. Wilhelm Gurtius, geboren te Stolberg 
(Pruisen) den 26 ::!Iei 1 7 , bedrijfsleider, wonen
de te Tilburg, provincie :Voordbrabant; 

3°. Ghaskel E is!and, geboren te Radomysl 
(Polen) den 24 Mei 1899, bontwerker, wonende 
te 's-Gra~·enhage, provincie Zuidholland; 

4°. Arno Epstein, geboren te Döbeln (Saksen) 
den 30 April 1892, koopman, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidlwlland ; 
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5°. Johann Heinrich Eren, geboren te Cra
nenburg (Pruisen) den 13 Mei 1894, bosch
arbeider, wonende te Schottheide (Pruisen); 

1 

6°. 1l1ozes Nazareth Galestin, geboren te 
I spahan (Perzië) den 15 April 1868, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 
. 7°. Johann Heinrich Horstik, geboren te 
Emmerilc (Pmisen) den 25 Januari 1890, bank
werker, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, boudende naturalisa
tie van A . E. Birn (Dam) en 19 anderen. 
s. 463. 

WrJ WILHELM.INA, ENZ .•. doen te weten : 

0. Jakob Klarreich, geboren te Ghodorow 
(Polen) den 16 April 1905, kant,oorbediende, 
wonende te Rotterdam, provîncie Zuidholland; 

9°. Heinrich Wilhelm Koster, geboren te 
Hüthum (Pruisen) den 16 Augustus 1890, 
machinist, wonende te Hüthum (Pruisen); 

100. Anton Minjolet, geboren te Düsseldorf 

1 Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat Abraham Elias Birn (Dam) 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 Nederlanderschai;i en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

(Pruisen) den 6 December 1888, arbeider, wo
nende te Düsseldorf (Pmisen); 
ll0. Josefine Petronella Peters, geboren te 

Goch (Pruisen) den 23 Juni 1895, fabrieks
arbeidster, wonende te Goch (Pruisen); 

12°. Abraham Podi1wvsky, geboren te Smiela 
(Rusland) den 13/26 Maart 1893, musicus, wo
nende te Weltevreden (Nederlandsch-Ind·ië); 

13°. Johanna Ursula Maria Snyers, geboren 
te Keulen-Deutz (Pruisen) den 18 October 1894, 
kantoorbediende, wonende te Düsseldorf (Prui
sen); 

14°. Peter Johann van Thiel, geboren te 
Goch (Pruisen) den 21 Afril 1894, fabrieks
arbeider, wonende te Klee (Prnisen); 

15°. Alfred Nicolas van der Zee, geboren te 
Smyrna den 9 Mei 1872, koopman, wonende te 
Pari:fs (Frankrijk) ; 

16°. Matija (Matthias) Zupancic, geboren te 
Zuzemberk ( Y oego Slavië) den 30 October 1883, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

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 Ne
derlandschap en het ingezetenschap, ]aatste~jk 
gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1°. Anton Clemens Kaffka, genaamd Deng/er, 
geboren te Zutphen (Gelderland) den 8 Februari 
1894, winkelier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zitidholland ; 

2°. Theodoor Meijer, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 12 September 1897, klerk, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidlwl
land. 

3°.' Friedrich Wilhelm Carl Puhl, geboren te 
Barmen (Pruisen) den 4 Augustus 1871, zonder 
beroep, wonende te Helder, provincie Noord
holland; 

4°. Joseph Melchior Maria Zimmennann, 
geboren te Breda (Noordbrabant) den 6 Augustus 
1893, boekhouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de 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), wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan Gaspar John Alfred Galestin, 
geboren te Batavia (Nederlandsch-Indië) den 15 
December 1905, student, wonende te Delft, 
provincie Zuidholland. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
10. Abraham Elias Birn ( Dam), geboren te 

Tarnow (Polen) den 24 Januari 1878, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

2°. Joel Chottel, geboren te Ossaran (Rusland) 
den 7/20 December 1881, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

3°. Mathilde Emilie Paula Gitdat, geboren te 
Elberfeld (Pruisen) den 25•Januari 1892, zonder 
beroep, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidlwlland ; 

4°. Josef Karel Hrnecek, geboren te Praag 
(Tsjecho-Slowakije) . den 4 eptember 1882, 
werktuigkundige, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

50_ Peter Wilhelm Heinrich Hutmacher, ge
boren te Keulen-Sülz (Pruisen) den 6 Juli 1904, 
electricien, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

6°. Sophie Marie Loitise Henriette Knage, 
geboren te Brussel (België) den 5 November 
1884, zonder beroep, wonende te Brussel (Bel
gië); 

70_ Hubert Korten, geboren te Dalheim (Prui 
sen) den 15 December 1885, boormeester, wo
nende te Comodoro Rivadavia (Argentinië) ; 

8°. Peter Korten, geboren te Da/heim (Pmi 
sen) den 27 Mei 1881, boorinspecteur, wonende 
te Comodoro Rivadavia (Argentinië) ; 

9°. J.11atis Laufer, geboren te Jaroslaw (Polen) 
den 27 Juni 1895, leerling-verpleger, wonende . 
te Apeldoorn, provincie Gelderland: 

10°. B ernard Gerhard Lübbe, geboren te 
Eethen, gemeente Cloppenbitrg (Oldenburg) den 
7 Februari 1879, manufacturier, wonende te 
Hillegom, provincie Zitidholland; 
ll0 Wilhelm Menten, geboren te Bonn (Pr'l.ti

sen) den 25 September 1884, mijnwerker, wo
nende te Worm b/ Merkstein (Pruisen); 

12°. Max Model, geboren te Breisach (Baden) 
den 3 Februari 1895, procuratiehouder, wonende 
te Amsterdam. provincie Noordholland; 

13°. Nachym Moldauer, geboren te J aslo 
(Polen) den 7 Juli 1897, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

14°. dr. Boris Raptschinsky, geboren te 



1927 30 DECEMBER (S.453-454) 794 

K re1nantsjoeg (Rusland) den 25 Februari/9 
:Maart 1887, journalist, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

15°. Jan Toussaint Marie Willem Reijnders, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 19 Mei 
1904, koopman, wonende te Rotterdam, provin
cie Zitidholland ; 

16°. Albertus Johannes Richel,. geboren te 
's-Gmvenhage (Zuidholland) den 8 Januari 1903, 
handelsbediende, wonende te Londen (Enge
land); 

17°. Sophia Wilhel,mine Verhaegh,geboren te 
Hinsbeck (Pruisen) den 30 December 1894, 
fabrieksarbeidster, wonende te Lobberich (Prui
sen); 

18° Herman Walter Carl Wolthers, geboren 
te Norwood (Engeland) den 3 Augustus 1887, 
musicu , wonende te Plauen (Saksen). 

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 daze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johannes Petrus Maria Casie, geboren te 
Bergen op Zoom (Noordbrabant) den 22 Febru
ari 1902, scheikundig bedrijfsleider, wonende 
te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

2°. Heinrich Hartnagel, geboren te Rotterdam 
(ZuidhoUand) den 15 November 1893, slager, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelert, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van F. R. Baumgarten en 20 anderen. 
s. 454. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten : 
. .\lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Friedrich Rudolf Bau,ngarten en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de be.vijsstukken, 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 Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Frie,drich Rudolf Bau,ngarten, geboren te 

M üglitz (Tsjecho-Slowakije) den 26 December 
1892, in dienst van de Gemeentewerken van 
's-Gravenhage, wonende te Rijswijk, provincie 
Zuidholland ; 

2°. Wilhelm Theodor Beckers, geboren te 
Krefeld (Pruisen) den 14 September 1881, orga
nist en muziekleera.a.r , wonende te Maastricht, 
provincie Limburg ; 

3°. Dorothea Rosalia Benjamins, weduwe van 
,lloritz Heimann, geboren te Amsterdam (Noord
hollancl) den 10 November 1864, zonder beroep, 

wonende te' s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 
4°. Karl Wilhelm B iûthofj, geboren te Schwei

nebrück (Oldenburg) den 25 September 1892, 
hoofdopzichter, wonende te Bandoeng (Ne.der
landsch-Indië); 

5°. Joseph Antoine Marie De Decker, gebo
ren te Rotterdam (Zuidholland) den 14 Novem
ber 1902, student, wonende te Utrecht, provin
cie Utrecht ; 

60. Anna Catharina Dollen, weduwe van 
Theodorus Verhaeg, geboren te Hinsbeck (Prui
sen) den 13 Juni 1867, zonder beroep, wonende 
te Lobberich (Pruisen) ; 

7°. Hans Feric (Feriz), geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 23 Augustus 1895, arts, wo
nende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

8°. Gerhard Geurtz, geboren te Asperden 
(Pruisen) den 5 Mei 1896, poetser bij de Neder
la.ndsche spoorwegen, wonende te Hoek van 
Holland, provincie Zuidholland; 

90_ Theodor Heinrich Meijer, geboren te 
Borghees, gemeente Elten (Pruisen) den 26 
Ma.art 1878, fabrieksarbeider, wonende te Mil
lingen (Pruisen); 

100. Heinrich Müller, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 13 September 1890, Gouverne
mentsarts lste klasse, wonende te Soerabaia 
( N e,derlandsch-I ndië) ; 

ll0 • Peter Hermann Müller, geboren te 
Mümling-Grumbach (Hessen) den 5 Mei 1873, 
stucadoor, wonende te Vlaardingen, provincie 
Zuidholland ; 

120. Peter Niesters, geboren te Lindenthal 
(Pruisen) den 16 April 1889, koopman, wonende 
te Keulen (Pruisen); 

13°. Jakob Hubert Peters, geboren te Bracht 
(Pruisen) den 13 November 1887, meester
knecht, wonende te Bracht (Pruisen); 

14°. Johann Lorenz Tenten, geboren te Dils
seldorf (Pruisen) den 23 Juni 1904, schoenhan
delaar, wonende te Echt, provincie Limburg ; 

15°. Rudolf Victor To,nan, geboren te Wee
nen (Oostenrijk) den 14 April 1900, veearts, wo
nende te Zeist, provincie Utrecht ; 

16°. Johann Heinrich Wolken, geboren te 
Rühlertwist (Pruisen) den 27 October 1874, 
timmerman, wonende te Nieuw-Schoonebeek, 
gemeente Schoonebeek, provincie Drenthe . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johannes Jacobus Hubertus Esch, gebo
ren te Loon op Zand (Noordbrabant) den 19 
October 1905, werkzaam in den lederhandel, 
wonende te Kaatsheuvel, gemeente Loon op 
Zand, provincie N oordbrabant : 

2°. Friedrich Gottfrie,d Evert Christian Kim
pel, geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
ll Augustus 1896, banketbakker, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

3°. Johan Herman Lübbers, geboren te Em
men (Drenthe) den 24 September 1894, melk
venter·, wonende te Zwartemeer, gemeente Em
men, provincie Drenthe ; 

4°. Karel Weis,nann, geboren te Utrecht 
( Utrecht) den 30 Augustus 1893, tramconduc
teur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 
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3. l\Iet uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderscha)? en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd biJ de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Johannes Hendrikus Wolken, ge
boren te Schoonebeek (Drenthe) den 20 Mei 1906, 
timmermansknecht, wonende te Nieuw-Schoone
beek, gemeente Schoonebeek, provincie Drenthe. 

4 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WIL HEL MINA. 

De Minister van Justitie, J. D0NNER. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van H. H. Borker en 20 anderen. 
s. 455. 

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

dat Hermann Heinrich Borker en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat de in artikel 
2 genoemden betreft voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het NederlanderschaJ? 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°. Hermann Heinrich Borker, geboren te 

Gross Fullen (Duitschland) den 20 October 
1867, molenaar, wonende te Barger Oosterveen, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe ; 

2°. Johann August Burbach, geboren te 
Schnellweide (Pruisen) den 31 Januari 1896, 
kapper, wonende te Hilversum, provincie 
N oordholland ; 

3°. Emil Flach, geboren te Trzynietz (Polen) 
den 27 Februari 1894, handelsreiziger, wonende 
t e Gouda, provincie Zuidholland ; 

4°. Wilhelmine Janssen, geboren te Hoch
Emmerik (Pruisen) den 10 Juli 1894, zonder 
beroep, wonende te Homberg-Hochheide (Prui
sen\; 

5°. Walther Simon Kappel, geboren te Ant
werpen (België) den 8 December 1901, handels
reiziger, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland ; 

6°. Rosalia Kluth, weduwe van Johann 
Baptist Schmid, geboren te Ambarawa (Neder
landsch-Indië) den 11 November 1891, telefo
niste, wonende te Semarang (Nederlandsch
I ndië); 

7°. Hermann Kuster, geboren te Heeren
deich (Pr-uisen) den 13 November 1887, kleer
maker, wonende te Warbeijen (Pruisen); 

8°. Johann Joseph Lafaire, geboren te Aken 
(Pruisen) den 28 Februari 1894, expediteur, 
wonende te Aken (Pruisen); 

9°. Reiner Ehrenfried Meijer, geboren te 
Düsseldorf (Pruisen) den 20 Januari 1892, 
kunstschilder, wonende te Düsseldorf (Pruisen); 

10°. ,dr. Friedrich Johann Peljak, geboren 
te Troppau (Tsjecho-Slowakije) den 19 Septem-

her 1896, arts, wonende te Nijme.gen, provincie 
Gelderland ; 

11 o. Elise Rieser, weduwe van David Kappel, 
geboren te Sulzburg (Baden) den 9 December 
1871, winkelierster, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

120. Jankel Schlachter, geboren te Goldingen 
(Letland) den 12/24 Maart 1875, kleermaker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land · 

13~. Josef Schwickartz, geboren te Dülken 
(Pruisen) den 20 April 1887, zonder beroep, 
wonende te Dormagen (Pruisen); 

140_ Maria Johanna Willems, geboren te 
Düfjelward (Pruisen) den 17 Februari 1894, 
dienstbode, wonende te DüfJelward (Pruisen); 

15°. Louise Jeanne Thérese Wirth, geboren 
· te Utrecht (Utrecht) den 13 April 1895, leerares, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-Indië) : 

16°. Gerhard Wolters, geboren te Schefjen
thum, gemeente Oranenburg (Pruisen) den 21 
Augustus 1895, landbouwer, wonende te Ora
nenburg (Pruisen); 

17°. Peter Johann Maria Wijnhoven, gebo
ren te Kleef (Pruisen) den 19 Augustus 1893, 
fabrieksarbeider, wonende te Hasselt (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°., van artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955}, wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Jacob Bernard Leonard Konigs, geboren 
1 te Sittard (Limburg) den 21 Augustus 1893, 

hulpkeurmeester, wonende te Schijndel, provin
cie N oordbrabant ; 

2°. Hermann Karel Trentepohl, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 9 Augustus 
1896, kantoorlooper, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

3°. Wilhelm Diedrich Voigt, geboren te Wesel 
(Pruisen) den 15 Juni 1879, magazijnknecht, 
wonende te Zutphen, provincie Gelderland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wetvan31 December 1920(Staatsbladn°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlan
der verleend aan Aron Adolf Schlachter, geboren 
te B erlijn (Pruisen) den 15 Februari 1906, stu
dent, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . DoNNER. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van H. A. B iirmann en 20 anderen. 
s. 456. 

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

dat Heinrich August Bürmann en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat de in artikel 
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2 geno~~den betreft voor zooveel doeruijk - van 
de bewusstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste~jk 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 ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Heinrich August Bürmann , e:eboren te 

R atten (Oldenburg) den 10 Januari 1856, koop
man, wonende t e Baarn, provincie Utrecht ; 

2°. MathiM J osef ten Elzen, geboren t e Ober
düssel (Pruisen) den 4 Maart 1892, fabrieksar
beider, wonende te N eviges (Pruisen); 

3°. mr. Friedrich Otto Wilhelm Förster 
Romswinckel, geboren t e Weenen (Oostenrijk) 
den 28 Februari 1897, handelsbediende, wonen
de t e Welt-evreden (Nederlandsch-lndië); 

4°. D01ninicus Kölker, geboren te Zwolle 
(Overijssel) den 2 Januari 1903, meubelmaker, 
wonende te Zwolle, Provincie Overijssel ; 

5°. Hermann Leferink, geboren te Epe (Prui
sen) den 22 December 1891, landbouwer, wonen
de te Munster i / W (Pruisen); 

6°. Mathias Franz Loogsberg, geboren te 
Dortmund (Pruisen) den 31 Mei 1891, monteur, 
wonende te Dortmund (Pruisen) ; 

7°. Rafaël Lustig (Wilk) , e;eboren te Sanok 
(Polen) den 8 Mei 1886, koopman, wonende te 
's-CJravenhage, provincie Zuidh-01/and; 

8°. Simon Sarkies Michael , geboren te lspa
han (Perzië) den 22 Februari/6 Maart 1876, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

9°. Wilhelmina Mai,hilde JJ1üller, weduwe 
van Gerrit Theodorus Gesink, geboren t e Hom
berg, gemeente Eckamp (Pruisen) den 19 April 
1864, zonder beroep, wonende te Mettmann 
(Pruisen); 

10°. Joseph Polack, geboren te Parijs (Frank
rijk) den 18 SeJ;>tember 1880, zonder beroep, 
wonende te Parijs (Frankrijk) ; 

11°. Engelbert Rübben, geboren te Alsdorf 
(Pruisen) den 12 September 1887, monteur, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

12°. Gottlieb Schaible, geboren te Reutlingen 
(Württemberg) den 26 April 1889, t~jdelijk amb
tenaar, wonende te Bandoeng (Nederlandsch
Indië); 

13°. Anna Maria Catharina Schar1nann, 
weduwe van Pieter Driessen, geboren te Haltern 
(Pruisen) den 29 April 1859, zonder beroep, 
wonende te Datteln (Pruisen); 

14°. Johannes Cornelius Schover8, geboren 
te l bbenbüren (Pruisen) den 13 November 1891, 
fabrieksarbeider, wonende t e Rheine i /W (Prui 
sen); 

15°. Luike Schuitema, geboren te Weener 
(Pruisen) den 29 October 1890, bankwerker, 
wonende t e Dortmund (Pruisen); 

16°. Franz Carl Maria Schulte, geboren te 
Amsterdam (Noordhol/,a,nd) den 20 Februari 
1905, etaleur, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland ; 

17°. Gustav Surges, geboren te Düsseldorf 
(Pruisen) den 12 November 1900, metaaldraai
er, wonende te Velsen, provincie Noordholland. 

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 Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 

(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan : 

1 °. Wilhelm JJ.1 aximilian Eitel Friedrich Klas
berg, geboren te Rotterdam (Zuidholland ) den 5 
Januari 1903, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

2°. Heinrich Christian Friedrich JJ.'larioth, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 7 
April 1897, chauffeur, wonende t e Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

3°. Herman Cornelis Sligtenhorst, geboren 
te 's-CJravenhage (Zuidholland ) den 10 December 
1897, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

3. Met uitbreidmg van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de 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), wordt bij deze de hoedanigheid van Jeder 
lander verleend aan Kitty Michael, geboren te 
Cheribon (Nederlandsch-lndië) den 29 April 
1906, zonder beroep, wonende te 's- CJravenhage, 
provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De JJf inister van Justitie, J. DoNNER. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa
tie van B. H. J . Bus en 20 anderen. 
s. 457. 

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

dat B ernard Heinrich Johannes Bus en 20 ande
ren aan Ons een verzoek om naturalisatie heb
ben ingediend, met overlegging - wat betreft 
de in art ikel 2 genoemden voor zooveel doen
l#k - van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, 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°. Bernard Heinrich Johannes Bus, geboren 

t e Rheine (Pruisen) den 23 Januari 1888, fa
brieksarbeider, wonende te CJronau (Pruisen) ; 

2°. Constant Maria Joannes Dony, geboren 
te 's-Hertogenbosch (Noordbrabant) den 10 Juli 
1905, student, wonende te 's Hertogenbosch, 
provmcie N oordbrabant ; 

3°. J uda Wolf CJrajower, geboren te Dzjalo
schice (Polen) den 25 Se~tember/7 October 1875, 
koopman, wonende te s-CJravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

4°. Eugen Gresser, geboren te Krumbad 
(Beieren) den 20 November 1882, opperhout 
vester, wonendeteMadioen(Nederlandsch-Indië); 

5°. Otto B erm, geboren te Daimbach (Baden) 
den 13 December 1889, politie-opziener der lste 
klasse, wonende te Bangkalan (Nederlandsch
lndië); 

6°. I sac l ancu (1l1inM), geboren te Braila 
(Rumenië) den 27 Augustus 1874, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

7°. Leopold Kirschner, geboren te Andrichau 
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(Oostenrijk) den 12 Mei 188!1, arts, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch-Indië); 

8°. Hermann Leonard Lagarden, geboren te 
Kellen (Pruisen) den 27 Augustus 1894, fabrieks
arbeider, wonende te Kleef (Pruisen); 

9°. J 6zef SchachneLesegeld, geboren te Krakau 
(Polen) den 28 November 1892, correspondent, 
wonende te Amsterdam, provincie NoordhoUand; 

10°. Peter Johann Mengelaers, geboren te 
Hillensberg, gemeente Wehr (Pruisen) den 12 
November 1893, werkman, wonende te Hangen 
b/Hein berg (Pruisen) ; 

11°. David Mvnczki, geboren te Konin (Po
len) den 27 September/9 October 1899, maga
zijnbediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

12°. Viktor Nedorost, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 28 Juli 1906, sergeant-adel
borst, wonende te Helder, provincie N oordholland; 

13°. Anton1a Offers, weduwe van Georges 
Pierre Ghislain Stilmant, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 8 Juni 1877, zonder beroep, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

14°. Jancu Schaier, geboren te J assy (Rume
nië) den 15 November 1876, koopman, wonende 
te Makassar (Nederlandsch-lndië); 

15°. Richard Karl Friedrich Schmelzle, ge
boren te Gannstatt (Württembe.rg) den 11 Juni 
1890, bankbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

16°. Peter Petrowitsch Tafeiëff, geboren te 
Sint-Petersbiirg (Rusland) den 25 Nov. /8 Dec. 
1887, wnd. adjunct-inspecteur van Financiën, 
wonende te Meester Gornelis(N ederlandsch-1 ndië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde Jid, onder 3°., van art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van ederlander verleend aan : 

1°. Hendrikus Otto Hubertus Knótschke, ge
boren te Maastricht (Limbiirg) den 22 Juli 1893, 
boekhouder, wonende te Haarlem, provincie 
Noordlwlland; 

2°. Joseph Leuchter, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 28 Januari 1899, kantoorbedien
de, wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

3°. Jlfaria Heinrich Aloijs Siebers, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 13 September 
1896, reiziger, wonende te Amsterdam, provin
cie N oordholland ; 

4°. Hermanus Wilhelmus Stalmeier, geboren 
te Enschede (Overijssel) den 14- eptember 1898, 
monteur, wonende te Heerlen, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt, bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Hedwig Rachel Schaier, geboren 
te Koeta-Radja (Nederlandsch-lndië) den 16 
Januari 1905, zonder beroep, wonende te Ma
kasser (Nederlandsch-lndië). 

4. Deze wet trnedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. D0NNER. 
( Uitgeg. 31 Dec 1927.) 

30 December 1927. WET, houdende naturalisa· 
tie van L. M. M . Gliquart en 19 anderen· 
s. 458. 

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

dat Louise Marie Mathilde Gliquart en 19 ande
ren aan Ons een verzoek om naturalisatie heb
ben 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, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Décember 
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°. Louise Marie Mathilde Gliquart, geboren 

te Amsterdam (Noordholland) den 27 Februari 
1897, onderwijzeres, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

2°. Anna Gasman, geboren te Bochum (Prui
sen) den 26 Januari 1895, zonder beroep, wonen
de te Bochum-Weitmar (Pruisen); 

3°. Albert Charles Gethmann, geboren te 
Antwerpen (België) den 14 November 1901, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

4°. Johann Hubert Heinen, geboren te Hof
stadt, gemeente Merkstein (Pruisen) den 3 Juli 
1865, landbouwer, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg ; 

5°. Wilhelm Bernard H1ûkenberg, geboren 
te Emmerik (Pruisen) den 13 April 1894, land
bouwer, wonende te Emrnerik (Pruisen); 

6°. Johann Heinrich Jenneboer, geboren te 
Ochtrup (Pruisen) den 1 April 1886, zonder be
roep, won~nde te Ochtrup (Pruisen); • 

7°. François Edouard Adrien Keulemans, 
geboren te I slington, graafschap Londen (Enge
land) den 17 October 1890, kantoorbediende, 
wonende te Schaerbeek bij Brussel (België); 

80. Carl Julius Heinrich Korte, geboren te 
Stolberg (Pruisen) den 28 April 1889, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land · 

9°.' Willem Hubertus Leijmans, geboren te 
Borgerhoilt (België) den 8 Juni 1880, huisschil
der, wonende te Fayt-lez-Manage (België); 

10°. Adriaan Gerhard Jju,ttikhuis, geboren te 
Epe (Pruisen) den 11 Juni 1884, fabrieksarbei
der, wonende te Münster (Prztisen); 

11°. Peter lYieuffels, geboren te Neuss (Prui
sen) den 11 Juli 1894, fabrieksarbeider, wonende 
te Düsseldorf (Pmisen) ; 

12°. mr. Max Meijer, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 2 Mei 1902, advocaat en 
procureur, wonende te Am8terdam, provincie 
N oordholland ; 

13°. Hans Richard Röder, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 13 September 1905, 
student, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

14°. Ferdinand Friedrich Röding, geboren 
te Warbeijen (Pruisen) den 28 Januari 1884, 
koopman, wonende te Warbeijen (Pruisen); 

15°. Joannes Baptista Schollaert, geboren te 
Aelst (België) den 3 Maart 1886, horlogemaker, 
wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

16°. Gerhard Johann Steege (Stege), geboren 
te Epe (Pruisen) den 2 Februari 1892, fabrieks
baas, wonende te Münster (Pruisen); 

17°. Peter Joseph Vandenhövel, geboren te 
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Doveren (Pruisen) den 22 April 1868, arbeider, 
wonende te Hehler (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 30_, van artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Herman Wilhelm Hadel, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 6 April 1894, 
montew-, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

2°. Heinrich van der Vorst, geboren te K eu
len-Nippes (Pruisen) den 10 Juni 1891, chauf
feur, wonende te Venlo, provincie Limburg; 

3°. Jan Hindrik W nsten, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 15 December 1893, landbouwer 
wonende te Munsterscheveld, 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 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMI A. 

De Minister van Justitie, J. DoNNER. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1927.) 

30 December 1927. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van tramwegverlegging in de ge
meente Etten en Leur.· S. 459. 

30 December 1927. WET, houdende overbren
ging van de brug over de Hillegommerbeek, 
gelegen in den Rijksweg van 's-Gravenhage 
naar de Noordhollandsche grens, in beheer 
en onderhoud bij het Rijk. * S. 460. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegin~ genomen hebben, 

dat het gewenscht is, dat biJ het Rijk in beheer 
en onderhoud wordt overgebracht de bascule
brug, gelegen over de Hillegommerbeek in den 
Rijksweg van 's-Gravenhage naar de Noordhol
landscbe grens, en dat zulks ingevolge artikel 1, 
tweede lid, der Waterstaatswet 1900 bij de wet 
moet geschie:len ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Door het Rijk wordt in beheer en 

onderhoud overgenomen en door de gemeente 
Hillegom wordt in beheer en onderhoud over
gedragen de basculebru~ over de Hillegommer
beek, met het midden getegen op 941 M. voorbij 

. K.M.-paal 34 van den Rijksweg van 's-Graven-
hage naar de Noordhollandscht- grens. 

2. De overneming en overdracht geschieden 
onder de volgende voorwaarden : 

1°. de gemeente Hillegom vergoedt het Rijk 
een bedrag van f 2500 als gekapitaliseerde on
derhou:lslast ; 

2°. de gemeente Hillegom verleent het Rijk 
een bijdrage van f 4000 in de kosten van een ter 
plaatse nieuw te bouwen brug ; 

3°. de gemeente Hillegom voltooit de wer
ken tot verbreeding van den Rijksweg aan de 
N.O.- en N.W.-zijden van de brug, zoodanig, 

* De teekening behoorende bij deze wet is 
niet opgenomen. 

dat de wegbreedte van af de brug tot 102 M. 
noordelijk daarvan ten minste 16 M. wordt. 

Het Rijk verleent voor deze voltooiingswer
ken een bijdrage aan de gemeente van f 5000; 

4°. de gemeente Hillegom staat toe, dat de 
zijwegen en walmuren bezuiden de brug van 
Rijkswege worden gewijzi~d als voor de breede
re nieuwe brug zal noodig blijken ; 

5°. de verrekenina van bovengenoemde be
dra~en zal plaats hebben binnen een maand na 
de mwerkingtreding dezer wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De ~/Jfinister van Waterstaat, H. v. n. VEG'l'E. 
( Uitgeg. 2 Febr. 1928.) 

30 December 1927. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouvernew-
Generaal van Ne,derlandsch-lndië tot rege
ling van de bestemming der voordeelige en 
de dekking der nadeelige sloten van de reke
ningen van uitga_ven en ontvangsten van 
Nederlandsch-lndië over het t1Jdvak 1912 
tot en met 1921. . 461. 

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

dat ingevolge artikel lll, 3de lid, van de In
dische Staatsregeling de besluiten van den 
Gouvernew--Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot regeling van de bestemming der voor
deelige en de dekking der nacleelige sloten van 
de rekeningen van uitgaven en ontvangsten van 
Nederlandsch-lndië, om te kunnen werken, 
goedkew-ing bij de wet behoeven : 

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

Eenig artikel. 
H et besluit van den Gouvernew--Generaal 

van Nederlandsch-lndië van 9 Augustus 1927, 
no. 1, tot regeling van de bestemming der voor
deelige en de ·dekking der nadeelige sloten van 
de rekeningen van uitgaven en ontvangsten 
van dat gebiedsdeel over het tijdvak 1912 tot 
en met 1921 (Javasche Courant van 9 Augustus 
1927, n°. 63), wordt goedgekew-d. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 12 Jan. 1928.) 

30 December 1927. WET, houdende nadere wij
ziging en verhooging van het Ude Hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van Ne
derlandsch-lndië voor het dienstjaar 1927. 
s. 462. 

30 December 1927. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voor ver
breeding van de l ste van den Boschstraat 
te 'B-Gravenhage. . 463. 
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30 December 1927. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voor ver
breeding van de Prinssenstraat, de Hoog
straat en het aan de Hoogstraat grenzende 
kruispunt van de Streeperstraat met den 
Heer!enschen weg te Schaesberg. S. 464. 

30 December 1927. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop, 
aan de gemeente Alkmaar, van de voor
malige Cadettenschool c. a. aldaar. S. 465. 

WIJ WILHELMINA, EN7. ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de gemeente Alkmaar in koop heeft ge
vraagd de voormalige Cadettenschool c. a. 
aldaar, ka.da.straal bekend gemeente Alkmaar, 
sectie E , n°. 1736, groot 3.6630 H.A., en dat 
het belang van den Staat zich tegen den verkoop 
hiervan niet verzet ; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop, aan de gemeente Alkmaar, 
van de voormalige Cadettenschool c.a. aldaar, 
kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie 
E, n°. 1736, groot 3.6630 H.A., geconstateerd 
bij de, in afschrift aan deze wet gehechte, akte 
dd. 31 Mei 1927. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, DE GEER. 
(Uitge,g. 16 J an. 1928. ) 

KOOPOVEREENKOMST. 
De ondergeteekenden : 
Lodewijk van Buren Lensinck, Ontvanger 

der R egistratie en Domeinen te Alkmaar, 
wonende aldaar, ten deze handelende namens 
den Staat der Nederlanden, hiertoe gemachtigd 
bij brief van den Directeur der Registratie en 
Domeinen te Amsterdam, dd. 20 Mei 1927, 
n°. 4221, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën, dd. 19 Mei 1927, 
n°. 21, afdeeling Domeinen, ter eene zijde, 
en Mr. Willem Carel Wendelaar, Burgemeester 
der gemeente Alkmaar, en Adriaan Koelma, 
secretaris dier gemeente, beiden wonende te 
Alkmaar, als vertegenwoordigende het. College 
van Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Alkmaar, dat namens die gemeente handelt 
ter uitvoering van het besluit van den gemeen
teraad van 3 Maart 1927, n°. 7, goedgekeurd 
bij besluit van Gedeputeerde Staten der pro
vincie Noord-Holland, d.d. 30 Maart 1927, 
n°. 152, ter andere zijde, verklaren te zijn 
overeengekomen als volgt : 

De Staat der Nederlanden verkoopt en draagt 
in eigendom over, onder voorbehoud van goed
keuring bij de wet, vrij van hypotheken, aan 
de gemeente Alkmaar, die in koop aanvaardt : 
de voormalige Cadettenschool met bijbehooren
de gebouwen en gronden en water aan de 
Wilhelminalaan en aan de Metiusgracht te 
Alkmaar, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, 
sectie E, n°. 1736, als Cadettenschool, bijge
bouwen en tuin, groot 3 H.A. 66 A., 30 cA. 

Deze verkoop en koop is aangegaan voor de 
som van f 183,333, welke koopsom de koopster 
zich verbindt te storten ten kantore van de 
Nederlandsche Bank te Alkmaar, uiterlijk 
binnen een maand na de dagteekening van het 
Staatsblad, waarin de wet ter goedkeuring dezer 
overeenkomst zal zijn geplaat st, met bijbetaling 
van interest à vijf percent per jaar van den 
datum dezer akte af tot en met den dao- der 
storting, de maand op dertig dagen gerekend. 

Het bewijs der storting bij de Nederlandsche 
Bank moet door de koopster uiterlijk op den 
dag, volgende op dien der storting worden 
overgebracht ten kantore van den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen te Alkmaar, 
die aan de koopster bij de intrekking van dat 
bewijs, kwitantie geeft voor den betaalden 
koopprijs en interest. 

Voorts is te dezer zake het volgende over-
eengekomen : . 

1. De verkoop geschiedt voetstoots, zooals 
het verkochte zich bij de onderteekening der 
akte bevindt ; het wordt door de gemeente 
aanvaard met alle, zoowel heerschende al 
lijdende erfdienstbaarheden, lasten en bezwa
ren, bekende en onbekende. 

2, De grond- en andere zakelijke lasten 
worden door de koopster gedragen van den 
datum dezer akte af en moeten, voorzoover 
de Staat der Nederlanden daarvoor is of nog 
wordt aangeslagen, binnen 8 dagen na opo-avc 
worden voldaan ten kantore van voormeTden 
Ontvanger. 

Alle onderhoud van het verkochte is van 
den datum dezer akte af mede ten laste der 
gemeente. 

3. H et gekochte kan door de gemeente in 
eigendom worden aanvaard op den dag van 
overbrenging ten kantore van voormelden 
Ontvanger van het bewijs der storting van de 
koopsom en den interest. 

4. De f(emeente heeft het recht, om van 
den dag der onderteekening dezer akte af, 
doch niet vóórdat is voldaan aan het bij t-en 
6°. hierna bepaalde, in en op het verkochte 
alles te verrichten en te doen verrichten, wat 
noodig is voor de voorbereiding en uitvoering 
der plannen tot inrichting van het verkochte 
als ziekenhuis. Zij is zelfs bevoegd tot verbou
wing over te gaan, doch neemt de verplichting 
op zich, om wanneer de wettelijke goedkeuring 
aan de koopovereenkomst mocht worden ont
houden, het, verkochte, indien en voorzoover 
de :Minister van Financiën zulks wenscht, geheel 
te zijnen genoegen binnen een door di~n 
Minister te stellen termijn terug te brengen m 
den toestand, waarin het zich bij de ondertee
kening der akte bevond. 

5. Indien de wet tot goedkeuring van de 
koopovereenkomst niet tot stand komt, zal 
de gemeente niettemin den bovenvermelden 
interest verschuldigd zijn van den datum dezer 
akte af tot en met den dag der verwerping van 
het betrekkelijke wetsvoorstel en in elk geval 
tot het onroerend goed weder ten genoegen 
van den voornoemden Minister is teruime
bracht in den toestand, waarin het zich biJ de 
onderteekening dezer akte bevond. De ge
meente is verplicht dezen interest te betalen 
binnen 14 dagen daarna, t en kantore van voor
melden Ontvanger. 

De onder 4°. hiervoor aan de gemeente ver-
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leende bevoegdheid houdt onmiddellijk op 
met den dag der verwerping van het wetsvoor
stel, tot welken dag de lasten en onderhouds
kosten ten laste van de gemeente blijven. 

6. De gebouwen zullen door de gemeente 
onmiddellijk na de onderteekening dezer 
akte op hare kosten tegen brandschade moeten 
worden verzekerd ten name van den Staat 
(Departement van Financiën), tot een bedrag 
van f 200,000, bij een, in overleg met voor
noemden Ontvanger aan te wijzen, solide 
Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij. 
De polis zal aan voormelden Ontvanger worden 
ter hand gesteld. 

Deze verzekering zal moeten geschieden 
totdat de gemeente het verkochte in eigendom 
heeft aanvàard, of wel totdat geheel is voldaan 
aan het onder 4°. bepaalde. 

Mocht ten gevolge van brand het geheel of 
een gedeelte der gebouwen te niet gaan, dan 
blijft de koopovereenkomst geheel in stand, 
doch zal de Staat in mindering van de bedongen 
koopsom brengen, wat hij als schadevergoeding 
van de Brandwaarborgmaatschapp~j ontvangen 
heeft of zal ontvangen tot een ten hoogste met 
de koopsom gelijkstaand bedrag. Bijberekening 
van interest à 5 pct. als voormeld heeft over 
het in mindering te brengen bedrag niet plaats 
van den dag af, dat de Staat de schadevergoe
ding heeft ontvangen. 

7. De kosten dezer akte komen ten laste 
der gemeente Al/ernaar en worden binnen 8 
dagen na opgave betaald ten kantore van 
voormelden Ontvanger. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
Alkmaar den een en dertie:sten Mei 1900 zeven 
en twintig. -

(get.) LENSIN0K, Ontvanger reg. en dom. 
(get.) WENDELA.AR, Burgemeester. 
(get.) A. K0EL111A, Secretaris. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal, DE VRIES. 

30 December 1927. BESLUIT, betreffende uit
gifte van Olympiade-postzegels. S. 466. 

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

Waterstaat van 27 December 1927, n°. 8, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op art. 24, 2° lid. der Postwet (Staats-
blad 1919, n°. 543) en art. 14, § 1, 2• lid, van het 
Postbeslwt 1925 (Staatsblad n°. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ter gelegenheid van de in 1928 

hier te lande te houden Olympische Spelen 
worden van Rijkswege Olympiade-postzegels 
uitgegeven. 

2. 1. De Olympiade-postzegels zijn ge
durende een door Onzen Minister van Water
staat te bepalen tijd verkrijgbaar in de waarden 
van l½, 2, 3, 5, 7½, 10, 15 en 30 cent. 

2. De zegel~ vertoonen ontwerpen, op de 
sport betrekking hebbende. 

3. 1. De Olympiade-postzegels worden ver
kocht met een toeslag boven de frankeerwaarde 
van 1 cent voor de zegels van 1 ½, 2, 3 en 5 
cent, van 2½ cent voor de zegels van 7½ cent, 
van 2 cent voor de zegels van 10 en 15 cent 
en van 3 cent voor de zegels van 30 cent. 

2. De opbrengst dezer zegels na aftrek van 

de frankeerwaarde, de kosten van aanmaak, 
administratiekosten en andere onkosten uit 
de uitgifte voortvloeiende, wordt ter beschik
king gesteld van het Xederlandsch Olympisch 
Comité. 

4. Op de Olympiade-postzegels zijn van 
toepassing de bepalingen, welke gelden ,oor 
de gewone postzegels, behoudens dat de gel
digheidsduur voor het gebruik eindigt met den 
3lsten December 1928. De Olympiade-post
zegels, welke, nadat de termijn ".an verkrijg
baarstelling is verstreken, nog met zJJn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

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. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1927. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 18 Jan. Hl28. ) 

30 December 1927. BESLUIT, tot af- en over
schrijving van het tweede op het eerste 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-lndië voor het dienst-
jaar 1926. S. 467. · 

30 December 1927. BESLUIT tot uitvoering van 
art. 75 der Veewet. 

WIJ WILHELMINA, E ·z.; 
Op de voordrachg van Onzen :\linister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
24 December 1927, Directie van den Landbouw, 
no. 1229, 3de afdeeling ; 

Gelet op Ons besluit van 6 Jnni 1922 n°. 41 
tot uitvoering van artikel 75 der Veewet, ge
wijzigd bij Onze besluiten van 19 October 1926 
no. 37 en 22 Januari 1927 n°. 1 ter vaststelling 
van de ten behoeve van de keuring van voor 
uitvoer bestemd vleesch te heffen vergoedingen : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1928 : 
I. Onze voornoemde besluiten in te trek.ken; 

II. Te bepalen : 
Art. 1. Ten behoeve van de keuring van voor 

uitvoer bestemd vleesch wordt eene vergoeding 
geheven, berekend als volgt : 

a. voor de keuring van nuchtere ka.lveren, 
schapen en geiten f 0.18 per stnk; 

b. voor de keuring van varkens, vette kal 
veren en graskalveren, de laatste met een 
slachtgewicht van niet hooger dan 124 K.G., 
f 0.27 per stuk ; 

c. voor de keuring van a lle andere runderen 
en van eenhoevige dieren f 0.90 per stnk ; 

d. voor de keuring van organen of deelen, 
bedoeld in artikel 22 van de bij Koninklijk 
besluit van 6 Jnni 1922 n°. 40 vastgestelde 
voorschriften, f 0.15 voor iedere 25 K.G. of 
een gedeelte daarvan, met uitzondering van 
aan de voorschriften van het K. B. van 23 o
vember 1925 n°. 31 onderworpen gesmolten 
vet, waarvoor eene vergoeding wordt geheven 
van f 0.50 voor iedere 100 K.G. of een gedeelte 
daarvan, met dien verstande, dat voor ieder 
etmaal, waarin in eene inrichting keurings
dienst zal zijn, eene minimum vergoeding ge
heven wordt van f 10 of van f 5, indien die 
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ke11ring niet langer dan vijf achtereenvolgende 
uren duurt. 

2. De slotbepaling van artikel 1 is niet toe
passelijk op inrichtingen, als bedoeld in artikel 4, 
3°., der Hinderwet. 

3. Door Onzen met de uitvoering van dit 
besluit hela ten Jl.linister kan, op grond van 
bijzondere omstandigheden, het bedrag der 
minimum vergoeding, genoemd in de slotbe
paling van artikel 1, worden verlaagd of eene 
minimum vergoeding voor een la.ngeren t er
mijn dan één etmaal worden vastgesteld. 

4. De invoering van de vergoeding, bedoeld 
in artikel l , geschiedt volgens regelen, door 
Onzen met de uitvoering van dit besluit be
lasten Minister vast t e stellen. 

Onze voornoemde Minister is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de 
1'" ederlanàsche Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer en aan Onzen Mi
nister van Financiën. 

's-Gravenbage, 30 December 1927. 
WILHELllUNA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. KAN. 

30 December 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan de begrooting eener ge
meente van ± 50,000 inwoners op grond 
dat: 

1°. de kosten van herbestrating uit den 
gewonen dienst behooren te worden be
taald ; 

2°. de loonen van werklieden bij ziekte, 
verlof e. cl. slechts dan op den kapitaals
dienst mogen worden gebracht, indien het 
personeel gebruikt wordt voor de uit
voering van buitengewone werken ; 

30_ de kosten van werkverschaffing en de 
daarmee verband houdende verzekerings
kosten slechts dan uit den kapitaaldienst 
behooren te worden betaald , wanneer de 
werkloozen tewerkgesteld worden bij wer
ken, die uit den kapitaaldienst worden be
taald, voorzoover uit het gebruik van 
ongeschoolde krachten niet extra-uitgaven 
voortvloeien, mits de werken, indien zij 
improductief zijn, niet slechts ter wille 
van werkverschaffing worden ondernomen ; 

4°. een post van f 6000 voor onvoorziene 
uitgaven te laag is. 

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

den Raad der gemeente Maastricht tegen het 
hesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
va n 17 Juni 1927, n°. 7135/6 G. 6• Afd .. waar}>ij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling \7 00r de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1.6 
November 1927, n°. f\22; 

Op de voordracht van 'Onzen llfinister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
2ï December 1927, n°. 94~2, Afd. B. B.: 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegin<>' , dat op deze begroo
ting o. a . do navolgende posten van uitgAaf 
, ·oorkomen : 

192ï 

1°. onder volgnummer 575 van den kapitaal
dienst: 
Kosten van herbestratinl!' . . . . f 103,025; 

2°. onder volgnummer 589 van den kapitaal
dienst: 

Uitkeering van loonen aan werklieden bij 
ziekte, verlof Pil soortgelijke omstandigheden 
f 8,500; 

3°. onder de volgnummers fi34 en G35 van 
rlen kapitaaldienst respect.ievel(jk: 

Kost.en van de werkverschaffing. f memorie: 
en 

Verzekering tegen ongevallen en inva liditeit 
f memorie; . 

4°. onder volgnummer 563 van den ge 11·onen 
dienst: 

onvoorziene uitgaven . . . . . . · . f 6000 : 
ad lum dat volgens de bij de begrooting be

hoorende memorie van toelichting uit het er· 
<liet onder dit artikPl l!'eraamd onder meer 
zullen worden bestreden de kosten wegens ver
vanging van de eene wegbedek king door de 
andere, herplaatsing van trottoirbanden. ver
vanging en verbetering van bestaande goten. 
verbetering van wegen met fabrieksafval en der
gelijke, welke naar het oordeel van dit college 
in eeno gemeente als Maastricht alle moeten 
geacht worden tot de gewone uitgaven te be
hooren ; ad 2um dat de daar bedoelde uitgaven 
betrekking hebben op uit keeringon bij ziekte 
enz. aan personen in vasten dienst der gemeente: 
dat dergelijke uitkeeringen, evenals de wedden 
en loonen van per~oneel in vasten gemeenteli.i
ken dienst, behooren tot de jaarlijks teruiz
keerende uitgaven, welke in haar geheel dienen 
te komen ten laste van het jaar, waarin ze 
verschuldigd zijn ; dat dergelijke uitgfwen hijge
volg n:iet naar de toekomst mogen verschoven 
worden, doch uit de gewone middelen behooren 
te worden bestreden; ook wanneer die uitgaven 
moeten geschieden gedurende den korte,·en 
of Iangeren tijd, da t het personeel gebruikt 
wordt voor de uitvoering van buitengewone 
werken; ad 3um dat het in de bedoeling lio-t, 
uit deze artikelen te betalen a lle kosten J'er 
werkverscha.ffing en de daarmede in verbanrl 
staande verzekeringskosten ; dat als regel de 
kosten der werkverschaffing tot de gewone 
uitgaven behooren, al moet , gelijk in casu het 
gev,ü is, worden aangenomen, dat deze voor
zien:ing slechts een tijdelijk karakter draagt : 
dat verantwoording daarvan op den kapitaal
dienst slechts kan worden goedgevonden voor 
zooverre de te werkgestelden arbeiden itan dP 
uitvoering var, werken, waarvan de kosten als 
regel uit kapitaalsontvangsten worden gedekt . 
mits dan die werken, zoo dezelve improductief 
z\jn, niet om wille der werkverschaffing worden 
uitgevoerd, met dien verstande evenwel, dat 
de abnormale kosten daarvan - d. z. de meer
dere kosten, veroorzaakt door de omstandigheid, 
dat d ie werken met ongeschoolde la-achten 
worden uitgevoerd - in ieder geval -te n laste 
van den gewonen dienst worden gebracht ; 
ad 4um dat een post voor onvoorziene uitgaven 
van f 6000 op cene begrooting met een tota11,l 
aan gewone ontvangsten en gewone uitgavc11 
van rond drie on een half mi!lioen gulden voor 
hot daarmede beoogde doel niet toereikend moet 

1 
worden geacht; te minder, nu de raming der 
ontvangsten en ui t<>',iven op de voorliggende 
begrooting den indrt~, vest igt da t, daarin vrijwPI 

51 
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geen reserves aanwezig zijn ; dat met het oog 
op het vorenstaande de sub 1°. 2°, 30 genoemde 
posten naar het oordeel van dit college hetzij 
geheel, hetzij gedeeltelijk naar den gewonen 
dienst behooren te worden overgebr!lcht en 
dat het crediet. voorgedragen onder den sub 
-1-0 genoemden post, aanmerkelijk dient te wor
den verhoogd ; dat derhalve de voorliggende 
bcgrooting niet in overeenstemming is met oen 
goed financieel beheer ; 

da.t de gemeenteraad in hoofdzaak in beroep 
aanvoert, ad 1, dat verscbillende posten als 
bestrating met nieuwe keien en tegels, aankoop 
trottoirbanden, ver vanging van asphult, door 
tl'erslag uiteraard behooren tot de kapitaals
uitgaver,: dat ook het leggen van eon nieu we 
paklaag op tal van wegen en bijkomende werken 
fe itelijk een onderdeel va.n nieuwen aanleg 
vormen, die niet uit de belastingen van één 
jaar dienen te worden bekostigd ; ad 2, dat 
onder dezen post reeds sinds jaren worden 
gebra.cht do ui tkeeringen aan werklieden, die 
werkzaam zijn aan tot den kapitaaldienst 
behoorendc werken; ad 3, dat dP werkverschaf
fing te Maastricht een tijdelijk, en niet een per
manent karakter draagt; en du do uitgaven 
daarvoor t.ot den kapitaa !dienst behooren ; 
ad -1- , dat ter bevordering van een zuinig beheer 
de post " onvoorziene uitgaven" zoo laag moge
lijk dient te worden geraamd ; 

0 . t en aanzien van den post "Kosten van 
herbestrating", dat herbestrating in eene ge
meente als Maastricht een jaarlijks terugkee
rende, in bedrag nirt sterk wi~selenrle uitgave 
vormt; dat het u.i t een oogpunt van financieel 
beleid a ls regel aanbeveling verdient, deze uit
gave uit den ~ewonen dienst te betale:;,; dat 
immers het brengen van deze uitgave op den 
kapitaaldienst minder voorzichtig is, daar niet 
van te voren m..,t afdoende zekerheid de levens
duur der bestrating kan worden bepaald, en 
ook kostbaarder is, omdat het sluit.en van de 
leeningen extra-uitgaven voor de gemeente 
medebrencrt ; 

dat derhalve, nu van lJijzondere omstandig
heden, op grond waarvan van vorenbedoelden 
regel zou moeten worden afgeweken. niet, is 
gebleken, Gedeputeerde Staten terecht tegen 
het plaatsen van den onderhavigen post op 
den kapitaaldienst bezwaar hebben gemaakt ; 

0 . ten aanzien van den post "uitkeering van 
loonen aan werklieden hij ;_iekt", verlof en soort
gelijke omstandigheden," dat deze uitgaven 
slechts dan op den kapitaaldiens~ mogen worden 
gebracht, indien het personeel gebru.ikt wor.dt 
voor de uitvoering van buitengewone werken ; 
dat op grond van de stukken moet worden 
aa ngenomen, dat althans een deel van dezen 
post wordt bestted voor uitkeeringen aan werk
lieden, die werkzaam zijn bij werken, welke 
volgens_ Onze beslissing inzake het voorgaande 
punt rut den gewonen dienst m0eten worden 1 

bekostigd; dat derhalve Gedeputeerde Staten 
terecht ook tegen dezen post bezwaar· hebben 
gemaakt; 

O. t en aanz ien van de kosten der werkver 
schaffing en de daarmede verband houdende 
rnrzckeringskosten, dat deze kosten slechts dan 
uit den kap:taa!dienst behooren te worden 
betaald, wanneer de werkloozen te werk ge
stekl worden bij werken, die uit den kapitaal
dienst worden betaald, voorzoovor uit het ge-

bruik van ongeschoolde krachten niet extra 
uitgaven voortvloeien. mits de werken indien 
1.ij improductief zijn, niet slechts ter wille van 
de werkver5chaffing worden ondernomen ; dat 
blijkens mededeelingen van den Burgemeester 
van :Maastricht in de openbare veri(adering van 
de Afdeeling an den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
ver~lag is ui tgebracht, de werkloozen hoofd
zakelijk ,te werk gesteld worden bij het delven 
van kiezel, welk kiezel wordt verkocht a.an 
derden of in gemeentedienst wordt verbruikt ; 
dat uit den onderhavigen post blijkbaar worden 
betaald de uitgaven, welke uit de werkverschaf
fing voortvloeien, voor zoover deze niet gedekt 
worden door betalingen van derden en van ge
meentediensten voor geleverd kiezel ; dat echter 
deze uitgaven geen buitengewoon karakter 
dragen en daarom uit den gewonen dienst be
hooren te worden bestreden ; 

0. dat een post voor onvoorziene uitgaYen 
van f 6000 voor een gemee'nto als l\fa9,stricht 
te gering is te achten en zeker op f 20,000 moet 
worden gesteld ; 

0. ten slotte, dat, om een plotselinge sterke 
stijging der plaatselijke inkomstenbelasting te 
voorkomen, de in het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten onder 1, 2 en 3 genoemde 
posten ten deele nog in den kapitaaldienst van 
de begrooting voor 1927 kunnen worden gehand
haafd; dat trouwens blijkens de stukken 
Gedeputeerde Staten van Limburg, bij schrij
ven van 1 Juli 1927 aan Bnrgemeester en Wet
houders van Maastricht, zich uitdrukkelijk 
hebben vereenigd met zoodanigen geleidelijken 
overgang tot een voorzichtig financieel beheer ; 

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat 
Gedeputeerde Staten, terecht aan de begroo
ting der _gemeent,e Maastricht voor 192ï hunne 
goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; · 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

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

Landbouw is belast, enz. (A B. ) 

30 D ecember 1927. K ONINKL!JK BESLUIT . 
Onder de benaming "katoendrukkerijen 

en wasscherijen" in art . 2 onder XVI der 
wet behooren enkel katoenwasscherijen te 
worden verstaan. 

WIJ WILHELl\IINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

J. A. van K an te R ijswijk (Zuid-Holland) tegen 
het beslnit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente van 4 Juli 1927, waarbij hem 
en zijnen rechtverkrijgenden vergunning is ver
leend tot het oprichten van een wasscherij in 
het perceel Bleekerslaan 7, kadastraal bekend 
gemeente Rijswijk (Zuid-Holland) Sectie A, 
n°. 2005; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestum·, gehoord, advies van 
30 ovember 1927, n°. 1031 ; 

Op de voordracht van Onzen l\Iinister van 
Arbeid, Handel en_ ijverheid van 27 December 
1927, n°. 739 R, Afdeeling Arbeid; 

0. dat Burgemeester en Wethouders bij ge
meld besluit aan J. A. van Kan en zijne recht 
verkrijgenden vergunning hebben verleend t ot 
het oprichten van eene wasscherij op het per-
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ceel Bleekerslaa.n 7, ka.da.straal bekend gemeente 
Rijswijk (Zuid-Holland) Sectie A, n°. 2005 ; 

da.t de appellant in beroep aanvoert, dat de 
hem verleende vergunning voor eene wasscherij, 
die slechts door een electrischen motor van 
2 P.K. wordt gedreven, door de wet niet wordt 
vereischt ; dat de kennisgeving va.n de ver
gunning op 4 Juni 1927 ha.d kunnen geschieden, 
doch Burgemeester en Wethouders eerst op 
4 Juli daaraan volgende beslisten en die be
slissing eerst op 13 Juli 1927 aan hem, appel
lant, hebben medegedeeld; da.t in artikel 2 
sub 16 der Hinderwet, blijkens het dubbele 
gebruik va.n het woord "en", slechts sprake is 
va.n ka.toenwa.sscherijen, zooals er sub 17 slechts 
sprake is van steenzagerijen en alzoo voor was
scherijen, die gedreven worden door een motor 
van slechts 2 P.K. geen aanvraag krachtens de 
Hinderwet behoeft te worden gedaan ; 

0. dat ingevolge artikel 2 onder XVI j0 • 

artikel 1 der Hinderwet vergunning wordt ver
eischt tot het oprichten van katoendrukkerijen 
en wasscherijen, onder welke laatste benaming 
blijkens den samenhang enkel katoenwas
scherijen behooren te worden verstaan ; 

dat vermits de inrichting, welke het hier 
geldt, geene katoenwa.sscherij is, voor hare op
richting ingevolge de a.angeha.a.lde bepalingen 
geene vergunning ingevolge de Hinderwet 
wordt vereischt ; 

dat derhalve de verleende vergunning geen 
steun vindt in de wet ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van .Burgemeester en 
Wethouders van Rijswijk (Zuid-Holland) van 
4 Juli 1927 te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 30 December 1927. 
WILRELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

IB.) 

31 December 1927. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
1 Mei 1914 (Staatsblad n°. 191) houdende 
instelling van het Rijksbureau betref
fende de bestrijding van den vrouwen
handel en van den handel in ontuchtige 
uitgaven. S. 468. 

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

Justitie van den 25 November 1927, 2de Af. 
deeling A, no. 954; 

Gelet op artikel VI van het bij de wet van 
28 Juni 1926 (Staatsblad n°. 225) goedgekeurde 
Verdrag ter beteugeling van de verspreiding 
van en den handel in ontuchtige uitgaven van 
12 September 1923 ; 

Overwegende, dat ingevolge de bij genoemd 
artikel gesloten overeenkomst de taak ,an het 
Rijksbureau betreffende de bestrijding van den 
handel in vrouwen en kinderen en van den 
handel in ontuchtige uitgaven moet worden 
uitgebreid en het aanbeveling verdient die uit-

breiding in Ons besluit van den 1 Mei 1914 
(Staatsblad no. 191), zooals dat besluit laatste
lijk werd gewijzigd bij Ons besluit van den 
5 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 348) op te 
nemen; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
28 December 1927, n°. 27); 

Gezien het nadere rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 28 December 1927, 
2de Afdeeling A, n°. 806; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 

Tusschen de tweede en derde alinea van 
artikel 1 van Ons bo,enaangeha.a.ld besluit 
wordt een nieuwe alinea ingevoegd, luidende : 

"Het Rijksbureau verricht in voorkomende 
,,gevallen het noodige voor een goede uit
" voering van de bij artikel VI van het bij de 
.,wet van 28 Juni 1926 (Staatsblad n°. 225) 
"goedgekeurde Verdrag tot beteugelin~ van 
.,de verspreiding van en den handel m on
.,tuchtige uitgaven van 12 September 1923." 

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

's-Gravenhage, den 3lsten December 1927. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
J. DONNER. 

(Uitgeg. ll. Januari 1928.) 

31 December 1927. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk Besluit van 17 
December 1917 (Staatsblad n°: 720) hou
dende reorganisatie van het krankzin
nigengesticht "Brinkgreven" in de ge
meenten Deventer en Diepenveen. S. 469. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 28 
December 1927, n°. 1916, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 91i), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad no. 784); 

Hebben goedgevonden en yerstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In art. 3, eerste lid van Ons besluit 

van 17 December 1917 (Staatsblad no. 720), 
zooals dit artikel luidt ingevolge de wijziging 
bij Ons besluit van 17 Juli 1923 (Staatsblad 
n°. 368) wordt in de plaats van "De overige 
twee paviljoenen, eene groote boerderij en 
eene kleine boerderij" gelezen .,De overige twee 
paviljoenen, eene groote boerderij, eene kleine 
boerderij en het keukengebouw". 

Art. II. In de voorwaarden, behoorende 
bij Ons besluit van 17 December 1917 (Staats
blad n°. 720), zooals die voorwaarden luiden 
ingevolge de wijziging bij Ons besluit van 17 
Juni 1923 (Staatsblad n°. 368) worden de vol
gende wijzigingen aangebracht. 

In het opschrift wordt in de plaats van 
"twee paviljoenen, eene groote en een kleine 
boerderij" gelezen "twee pavHjoenen, eene 

51* 
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groote boerderij, eene kleine boerderij en het 
keukengebouw." 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
In de paviljoenen en de g.roote boerderij 

mogen niet meer dan 55 mannen en 40 vrouwen 
worden verpleegd, in de kleine boerderij niet 
meer dan 11 mannen of 11 vrouwen, in het 
keukengebouw niet meer dan 6 vrouwen. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken 

en Landbouw is belast met de 1iitvoering van 
dit besluit, dat in het, Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1927. 
WILHEU.UNA. 

De ~Minister van B innenl. Zaken en Landb. 
J. B. KAN. 

(Uilgeg. 24 J an. 1928.) 

AANVULL ING 19 27_ 
18 Octo/Jer 1927. KONINKLIJK BESLUIT. 

Toepasselijkheid van 4° van artikel 2Ha 
der Gemeentewet op iemand die een hem 
behoorende gemeubelde woning heeft ver
huurd aan zijn zoon, tegen een abnormaal 
lagen huurprij s en met voorbehoud van 
voortdurenden vrijen toegang. 

WIJ WILHELM! ""A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Eindhoven tegen de 
uitspraa k van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 5 Jammri 1927. G. n°. 301, ITTe Af
deeling A., op het bezwaarschrift van Mr. N. C. 
M. S. v. 0., t hans te Eindhoven, tegen diens 
aanslag als forens in de gemeentelijke inkom
stenbelasting over het belastingjaar 1923/1924 
te Eind hoven ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat Mr. N. C. M. S. v. 0. over het belas

tingjaar 1923/1924 als woonforens in de plant
selijke inkomstenbelasting der gemeente Eind
hoven is aangeslagen ; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant bezwaren 
had ingebracht, dit college bij besluit van 5 
Janunri 1927 den aanslag heeft vernietigd uit 
overweging, dat de reclamant tijdens het be
lastingjaar 1923/1924 heeft gewoond te Ant
werpen ; dat hij zijne bezitting " de Burgh" 
t è Eindhoven verhuurd had ; dat hij geen daad 
heeft verricht, waaruit zou z;j n af te leiden dat 
hij in dat jaar " de Burgh" voor zich of zijn 
gezin zou hebben beschikbaar gehouden ; dat 
de financieele het-rekking tusschcn den recla 
mant en zijn zoon niet iu dit geding mag worden 
betrokken, nu geen enkel bewijs is aangevoerd, 
voor de veronderstelling, dat de reclamant 
door zijn handelwijze getracht zou hebben de 
belasting te ont,duiken ; dat immers een poging 
om op wettige wijze aan belastbaarheid te ont
komen niet mag worden beschouwd als een 
poging tot ontduiking van belastingplich t; 
dat een forensenaanslag moet steunen op feite
lijke gegevens betreffende den aangeslagene, 
niet op me9-edeelingen betreffende derden ; dat 
de bestreden aanslag mitsdien ten onrechte 
is opgelegd ; 

dat het gemeentebestuur van Eindhoven 
in beroep aanvoert dat Mr. S. v. 0. gedurende 
zijne afwezigheid, zijne buitenplaats, huize " de 
Burgh" voor den tijd vnn 2 jaren op contract 
heeft verhnurd aan zijn voordien bij hem in
wonenden zoon F. J. M. S. v. 0. ; dat volgens 
dit huurcontract de bedongen huurprijs bedroeg 
f 4000 !>er jaar ; dat aan den gemeenteraad deze 
huurprijs voor eene kapitale buitenplaats, ge-

' heel gemeubileerd, met garage, ,stal en boom-

ganrd, alsmede nog een afzondel'lijkc boom
gaard .,Vossenhool" abnormaal laag voor
komt en de nnrmale huurprijs voor zulk een 
perceel -ten minste het dubbele zou kunnen 
bedragen; dat dan ook de huurprijs door de 
personeele belasting reed5 jarr.n >tchterecn is 
bepaald op f 8000 per jaar; dat Mr. , . v. 0. 
aan zijn zoon - den huurder - voor onder
houd van het gehuurde toekende een bedrag 
van f 3000.- 's jaars, terwijl de opbrengst van 
groente en fruit werd gesteld op f 1000 per jaar, 
met welke bed ragen juist de bedongen huurprij s 
kon worden voldaan ; da t uit het vorenstaande 
reeds voldoenne blijkt, dat de verhuring van 
,,de Burgh" slechts voor den vorm i geschied, 
ten einde de forensenbelasting te ontgnan ; dat 
in het huurcontract het toch niet algemeen 
gebruikelijk beding is gemaakt " de verhuur
der reserveert voor zich en zijn gemachtigde 
te a.llen tijde vrijen toegang tot het gehuurde ; '' 
dat derhalve de aangeslagene wel degelijk de 
'".oning _of een gedeelte daarvan voor zich of 
Z!Jn gezm heeft beschikbaar gehouden ; dat de 
finnncieele betrekking juist naar voren is ge
bracht om duidelijk aan te toonen, dat men 
hier niet te doen had met eene reëele verhuring, 
doch slecht,s met een vormebjk contract, dat 
in voorkomend geval voor het ontgaan van den 
belastingplicht zou moeten dienen ; dat de 
gemeenteraad ten slotte verwijst naar het 
KoninkJjjk Besluit van 22 Januari 1924, 
no ~8. 1 

Ó~ d~t in deze 1iiet is gebleken dat de aange
slagene de hier bedoelde woning gedurende meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923/1924 
voor zich of zijn gezin be chikbaar heeft ge
houden; 

dat bepaaldelijk uit het in de huurovereen
komst gemaakt beding, dat de verhuurder 
zich te allen t ij de voor zich en zijn gemachtigde 
vrijen toegang tot het gehuurde reserveert, 
·niet voortvloeit dat de aangeslagene gedurende 
dien tijd de woning als zoodanig voor zich be
schikbaar heeft gehouden ; 

dat vermits niet is gesteld, veel minder is 
gebleken, dat de aangeslagene meer clan 90 da 
gen in het belastingjaar in de gemeente Eind
hoven nachtverblijf heeft gehouden, de opge
legde aanslag dus in strijd is met art. 244a, 
eerste Jid, 4°, der Gemeentewet en bij het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten mits
dien terecht is vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verk laren. \A. B.) 

1 A. B. 1924, blz. 219. 
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Adeldom. Besluit, houdende nadere bepalingen 
!'opens voldoening der vastgestelde taxe, 
, urn en ze)!elgelden ter zake van verleende 
adelsgumten. R. 255. 20 .Tuli . 

Ambtenaren. Zie: Rijlcsa-nl,entarenenwerk':e .'en. 
Arbeid. Hooge Raad van -. Wet, houdende 

wetteljjke regeling v,i,n den Hoogen Raa,d van 
Arbeirl. ~- 407. 21 Deo. 

Arbeid. Arrest van den Hoogen Raad. Van 
een juiste opvattinli gaat de re0hter uit, die 
overweegt, dat · oncter de p~rsonen in art. l 
onder ri van het z.g. n. Bazenbesluit geen 
personen zijn te verstaan, die gewoon door 
handenarbeirl aan den bedrijfsarbei rl plegen 
deel te nemen, ook al geven zij daarnevens 
cenige leiding aan bet, overige personeel -
waaronder te verst,aan is, dat hun gewone 
dagtaak met ha ndenn.rbeid is gevuld. 

. 24 -Jan. 
- Arroqt van den H oogen Raad. Onder de in , 

a rt. 74, 3 der Arbeidswet bedoelde personen 
zijn niet te verstaan het hoofd nf de bestuur
der zelf eener onderneming, doeh enkel de 
daarin werkzame arbeiders. - De bepa ling 
van art. 7fl, l der Arbeidswet, dat onder 
bepaalde om~tandigheden de wettelijlrn ver
pli~htingen,, aan het hoofd of den best,unrder 
C'f'ner· onderneming opgele_gd. gea:,ht moeten 
worden door hem te zi_in rnigP]rnmen, bPvat 
een 1,elfstand ige regeling, welke toepassing 
Yan art. 51 Sr. uitslnit. 24 .lan . 

- Arrest van den H oogen Raad. Art. 74 2° 
c\rbeidswet 1919 stelt ·het, hoofd eener onder
neming slechts dan strafbaar wegens het niet 
betrachten der vereisc hte zorg voor de nale
ving van het bij of krachtf'ns die Wet bepaal
de, indien de plaats gehad hebbende tekort
komingen in de onderneming verrichten 
arbeid betreffen, wat van het vervoeren vóór 
9 uur des v.m. uit een broodbakkerii door 
,.een al'beider" van brood, dat na 8 1inr des 
n.m. van den vorigen dag gebakken wa:;, op 
zich · zelf nil't kan worden gezegd. - f'oncl. 
0. M. bovendien : -- De wetgever heeft met 
dit voorschrift niet alleen het oog gehad op 
arbeid, welke destijds rnpt de Wet in strijd 
was, doch ook op Arbeid , die eerst later 
verboden is. · 7 Febr. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. Door het 
toekennen van rechtskracht aan beschikkin
gen namens den Minister door den Secr.-Gen. 
onderteekend kunnen artt. 28 lid 7 en 8 
sub q der Arbeidswet 19.19 niet zijn geschon
den, daar deze dienaangaande niets inhouden. 
Ook de overige in het middel aangehaalde 
artikelen beslissen niets over de vraag of 
de MinistP-r zelf de bfcso hikkingen, waarvan 

hier de sprake is, moest teekenen. - De 
bewering van hPt cassatiemiddel •dat de 
macht. van den Secr.-Gen . om namens den 
Minister te onderteekenen berust op de Min. 
Besoh. van !\ û ctobe1 1918 mist feitelijk.en 
grondslag, daar wlks uit het be~treden von
nis niet bljjkt. Brbter, al ware de bewering, 
zooals z ij in het middel is vermeld, juist, 
dan zou rle verantwoordelijkheid toch geheel 
op den Minister blijven rusten. - TJit niets 
blijkt dat hier het K. B. van 4 September 
1923 toepassing heeft gevonden. -- Het 
Departement, van Arbeid, Handel en Nijver
heid, door den Koning overeenkomstig de 
macht, hem daart,oe door de Grondwet 
verleend, ingest eld, i0 en mocht door dezen 
zoodanig worden ingericht, dat onmiddellijk 
onder den Mini~ter aan het hoofd van dat 
Departement staat een Secretari.,-Generaal, 
rnodat -ie Rechtbank eventueel het ieit, 
dat de Minister de namens hem door den 
Secr. -Gen. onderteekende be;;chikki ngen ge
nomen heeft krachten, art. 34i lirl l , ;:;r op 
grond van genoemde onderteekening als 
bewezen mocht aannemen. - - Bij hPt bepalen 
der vervangende hechtenis is art. 23 Sr. niet 
nagelee'cl. Vonnis in zooverre vernietigd. 

7 .Juni . 
- Be,luit tot nadere wijziging van het K. B . 

van 23 Augustus 1920. S. 720. gewijzigd bij 
liet K. B van 28 Juli 19::1-, S. 389, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur. als bedoeld in het vierde lid van 
artikel 77 der Arbeidswet 1919. 

S. 297. l Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Van 

een juiste opvatting gaat de rechter uit, die 
- Arrest van den Hoogen Raad. Sohoonen van 

erwten. - Weerlegging door het Hof van ver
dachte's verweer, dat het onderhavige 
schoonen niet geschiedde om de erwten tot 
verkoop of gebruik geschikt of meer geschikt 
te maken ; de wet onderscheidt niet, of het 
geschikt of meer geschikt maken geschiedt 
voor dadelijken verkoop of dadelijk gebruik 
clan wel voor verkoop of gebruik na verloop 
van tijd . - Het feit, dat de erwten vóór het 
schooningsproces verkoopwaarde hebben, 
verhindert - aldus de Hooge Raad - niet, 
dat zij door dat proces geschikt tot gebruik 
of meer geschikt tot verkoop werden gemaakt. 

14 Nov. 
- Besluit to~ nadere wijziging van het Arbeids-

besluit 192°. S. :JG8. l Dec. 
- Besluit tot intrekking van hC't Koninklijk 

besluit van 19 December 1924, S. 555, en 
t()t vaststellin~ van een algemeenei~ m11;at-
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regel van bestuur als bedoeld in de arti kelen 
71 en 92 der Arbeidswet 1919, voor zoover 
betrea arbeid va,n jeugdige personen nan 
boord van schepen in gebl'Uik voor de zee
vaart. S. 3119. 1 Dec. 

Arbeidsovereenkomst. Wet. houdende nadere 
regeling van <le Collectieve - . 
. S. 415. 2 l Dec. 

Armwezen. K oninklijk hesluit . Woonplaats 
armlastige krankzinnige in een geval van 
opnieuw opneming nadat patiente, als her
st eld ontslagen ui t de eerste verplE>ging, op 
last van de 1,laat~elijke autoriteit der gemeen
te voor wier rekening zij eerst verpleegd was, 
naar een andere gemeente was overgebrn··ht. 

J() J an. 
- Koninklijk besluit. Nu het burgerlijk arm

bestuar aap den armlastige eerst een onder
steuning . in de reiskosten heeft verstrekt 
nadat diens vertrek naar een andere gemeente 
reeds vaststond, l<an art. 40, 2e lid der 
Armenwet geen t oei:assing vinden. 15 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van het bo0 luit van 
Ged. Staten va n Ovèrijssel d.d. 21) J u! i 1926. 
2• afd. n°. 4197 ,'426::l, betredende de begroo
t ing van het St. Elisabeths-GaRthui• te 
i)eventer, voor het rli enstiaar 1923. 

S. 'f'. 7. ~l Maart. 
-- Koninklijk Be,luit. Vu de ,·verbrenging 

van het armla•tig gezin van de gemeente G. 
naa r de gemeente A. op kosten van G. is 
geschied or uüdrukkelijk verzoek van den 
armlastige, die zich te A. wensr.hte te rnstüren, 
daar hij meende aldaar in het onrler\iond 
van zijn gezin te zullen krnnen voorzien , 
bestaat voor toepas;,ing van art. 40 2" lid 
geen 'tanleiding. J 6 Mei. 

- Arrest van den Hoo~~n Raad. Vordering 
van de Instelling "de Gorhhuizen" te Middef
burg tot afvoerin~ harer gestichten van de 
l ijst v:an art. 3 cter Armenwet, op grond, 
dat zq niet is een instE>llin!! ,an Wetdadig
heid als in art. J dier wPt bedoeld. --- De 
irronden, waarop het, H of heeft aangenomen 
dat, de Godshui?en" een instelling van wel
cladigheid is als in art. l der Armenwet be
doeld, worden bij het ~assatiemiddel tever
geefs be,treden. 10 Juni. 

- Koninklijk Beslui t. Waar het wettelijk 
domicilie door meerderiari<>- worden een einde 
heE> ft genomen. en de pati/ nt ,óf.r en na ,iin 
meerder1arig-worclen niet in staat is sewee;t 
tot het ve• tii;en van een hoofdverblijf, kan 
geene gemeen te ,,·orden aangewezen al s 
woonplaat, in dt'n zin van art. :m. 2 Sept. 

Roncl schrijven van clen Mini•,t.er van Binnen 
. 1ancl sr,he Zaken en Lanclbnnw aa n Heeren 
Ged. St,aten der ,mder,cheirlene Provinciën 
betreffende tnezi~ht op uitbe.,tecle pers<'nen. 

29 Se::>t. 
- Keninklijk beslu it. Onder .rechterl ijke 
machtiging•-_ bedoeld in art. ll9, moet gea~ht 
worden mede te ;·ijn be!!repen een re~hterlijk 
bevel als in art. 18 dt!r w!'t van '.!7 Apl'il 1884, 
S. 96, genoemd. , 9 Oct. 

- Rondschrij ven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw. aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene· prc,vinc:ën, 
betreffende toe,dcht op ui tbestede per<')nen. 

7 Dee. 
- Koninklijk besluit. De omstandigheid dat 

de 15e Augustus een voor Roomsch-Katho-

lieken hooge kerkelijke fee~tdag is, levert 
ook in een overwegend R.-Katholieke ge
meente geen voldoend motief op tot stuiting 
van een collecte ,·oor een vereeniging, die 
werkzaam is ten bate van beliiders van alle 
gezindten, aangezien het doel der vereeniging 
niet met- de belangen der R.-Katholieke 
kerk in strijd is, e ,1 bovendien de aard der 
collecte genioegzaam door de opschriften der 
bussen kan blijken. 22 Dec. 

- Koninklijk besluit. 'T'oepassing ,an artikel 
40 der Armenwet. - Het enkele feit van 
weigering van onderstand in een gemeente 
kan niet als zoodanige invloed worden aan
gemerkt om de verblijfplaats van een arm
lastige naar een andere gemeente over te 
brengen. 27 D ec. 

- Zie ook : Gemeentebestuur. 
,, ,. Krankzinnigen en idioten. 

Artsenijbereidkunst. Zie : Genees/rundig 8taals-
toezicht 

Automobielen. Zie: Motorrijtuigen, enz. 
- Zie : Openbare 1niddelen van vervoer. 
Azijnen. Zie : Bieren en Azijnen. 
Baggeren. Besluit tot vast~te lling van een 

reglement op het hap:geren, graven en 
visschen van voorwerpen en bet werp0n van 
vaste .stoffen in de rivieren, langs de zee
ku•ten, in de Zuiderzee en in de zeE>gaten, 
onder beheer van het Rijk. S. 241. 4 ,Tuli. 

Begraafplaatsen. Koninklijk be~ luit. Een ver
gunning tot uitgraving ter meerdere diepte 
rlan 0.ii :\I. kan worden verleend, nu is ge
bleken, dat, al is de begraafplaats welke het 
hier geldt, eer t. in 1911) gesloten. sedert 
November 1892 van de begraafplaats geen 
gebruik meer i~ gemaakt, en uit- het oogpunt 
van de vo!ksgezondheid t egen zoorlanige 
vE>rgunning geen bezwaar bestaat. 17 F ebr. 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
verhooginl!, wijziging enz. van de volgende 
hoofdstukken der Sta ,tsbe~roo• in~ ,o,r 1926. 

I. S. 192. 23 Juni. 
TJ. 380. 15 Dec. 
HL 437. 30 Dec. 
n ·. 222. 30 Juni. 

Y. 
VA. 
VI. 
YIIA. 
VIIB. 

VIII. 
IX. 
X . 

444. 30 Dec. 
441. 30 Dec. 
442. 30 Dec. 
436. 30 Dec. 
419. 24 Dec. 
191. 23 ,Juni. 
420. :?4 Der. 
438. 30 Dee. 
439. 30 Dec. 
158. 13 Mei. 
440. 30 Dec. 

XL 445. 30 D~. 
Wetten tot rnststelling rnn de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting vonr 1927. 
IT. S. 70. 2 April. 
TIL 125. 30 April. 
IV. 77. 8 April. 
V. 79. 9 Apri1. 
VA. 83. 11 April. 
VJ. 120. 30 April. 
VIIB. 71. :! April. 
VIII. 119. ll0 April. 
IX. 104. 28 April. 
X. 90. 21 April. 
XI. 127. :10 April. 

1\Tetten tot verhooging, wijziging. en·1,. van 
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df' volgende hoo[dstukken de,· Sta<its\Jegroo
t;ng , oor 1927. 

TV. 
v. 
VUB. 

VIII. 
IX. 

:x:. 
Xl. 

S. 173. JO Juni. 
208. 30 Juni. 
261. 22 Ju li. 
262. 22 Ju!i. 
448. 30 DPc. 
264-. 22 Ju li. 
412. 24 D 0 c. 
:>on. 30 Juni. 
136. 30 Apri!. 
216. ~o ,Juni. 

Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staa.tsbegrooting voor 1928. 

T S. 421. 24 Dec. 
VIIA. 422. 24 Dec. 
:nr. 423. 24 Dec. 

Wet tot aanwl]zmg van de middelen t er 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 
Staatshegrooting voor het dienetjaar 1928. 

S. 430. ::o Dec. 
- Wet tot afsl1üting van den crisisdienst over 

de diemtiaren 1914 tot en met l!l24 en tot 
regeling van de afboeking van de nadeelige 
sloten van de algemcene rekeningen van de 
Staatsontvangsten en uitgaven van rle dienst
jaren 191 r. tot, e>:1 met 1924-. S. 378. 15 Pee. 

- Wet, houdende machtiging op de Algemeene 
Rekenkamer tot verevening van niet in uit
gaaf aangenomen afrekening. 

S. 215. 30 ,Juni. 
- Wet_ houdendP macht.iging op de Algemeene 

Rekenkamer tot verevening van niet in uit
iraaf aangenomen bedragen van pensioen
termijnen. S. 347. :10 De~. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooiin p; van 
het vesting telsPl, dienst 1927. 

S. 11r.. 28 Apl'il. 
- Wet tot, vaststelling van de- begrooting rnn 

in komsten en uitgrwen van het "Fonds ter 
v<erbctering van de Kustverdediging". dienst 
HJ27. S. 114. 28 Apl'i l. 

- ·- Wet tot verhooging van de hegrooting van 
inkomsten en uitgaven Vljn hPt Staats
bedr\jf der Artillerie-Inrichffl.ngen voor het 
dienstjaar 1926. S. 1 W . 28 April. 

-- Wet tot vaststelling van rle be~rooting ,an 
inkomsten en uitgaven van het .:;taatsl,edrjjf 
der Artillerie- lnricbtingen voor het dienst 
jaar 1927. S. 113. 28 April. 

- Wet tot wij ziging van de Wet tot regeling 
,an de inkometen en uitgaven van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1926. 

S. 210. 30 Juni 
- Besluit houdende aanwijzing van over

schotten op de begrooting van uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1926, welke worden t,oegcvoegd 
aan de hegrooting van uitgaven voor het 
dienstjaar 1927. S. 365a. 30 Nov. 

- Wet, houclende regeling van de inkomsten 
en uit~aven van de Posterijen, de Telegrafi e 
:m Te,efonie voor het dienstjaar 1927. 

S. i06. 28 April. 
- - Wet, houdende wijziging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de Pr.steriien, 
de Telegra!ie en Telefonie voor het dienst
jaar 1927. S. -11 3. 24 Dee. 

- Wet t,ot vastf.telling van de begronting en 

uitgaven van het Staat-sviss~hersbeclrijf te 
T,J muiden voor het dienstjaar J 927. 

S. ll O. 28 April. 
-- Wet tot vast~telling ,,an de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds ,oor het dienst.jaar 1927. 

S. 108. 28 April. 
- Wet tot, vaststelling van de begrooting van 

uitgaven van de Staatsm(inen in Limburg 
voor hPt, dienst.jaar 1927 en aanwi_izing van 
de middelen tot dekking van die uitgaven. 

'. 107. 28 April. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

iukomsten en uit.gaven van het Wegenfonds 
vo::ir het dienstjaar 1927 

S. 263. 22 .Ju li. 
-- Wet tot opheffing van het Bouwfonds voor 

de Depe.rtP.menten van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Onderwiis, Kun P-ten en 
Wetenschappen. S. '88. 21 April. 

- Wet tot wijz iging en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Rouwfoncls voor de Departementen van 
Binnenlandsche Za ken en Landbouw en van 
Onderwij~. Knnsten en Wetenschap1,en voor 
het dienstjaar l!l2ï-. S. 4-33 . 30 Dcc 

-- Wet tot wijziging van de begrooting van. 
uit.gaven van het Leeuingfonds 1914- ,oer 
het dienstjaar 192<i. S. 432. 30 Der. 

- Wet tot wijziging van de begrooting ,an 
inkomsten en uitgaven van het T,eeningfonds 
1914 voor het dienstiaar 1927. 

- S. 73. 2 April. 
- Wet tot aanvull ing en wijziging van de 

begrooting van uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfoncl,: ,oor het dienst
jaar 1926. S. 443. 30 Dec . 

- Wet, houdende goedkeuring van het bP.;luit 
,an den Gonverncur-Gennaal van Neder
lrwd.•rh-Indië tot regeling van de bestemming 
der voordeelige en de dekking der nadeelige 
sloten van de rekeningen ,-an ui tga,·cn t-n 
ontvangeten van Neder(,md-•rh -Indië over het 
tijdrnk 1912 tot en met 1~2l. 

S. 461. 30 Dec. 
- ,vet , houdende definitieve ,aststelling van 

het Rlot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederlanclsrh-Jndië over het 
dienstjaar 1922. ·. 130. 30 April. 

- \Vet, houd ende nadere w(jziging van de 
begrooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1925. (HoofdFtuk I. Uitgaven 
in Nederland.) S. 217. 30 Juni . 

- , .vet, houdende nadere wijziging van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1925. (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Neclcrlanclsch-Indië.) S. 218. 30 Jnni . 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
begrooting van Nederlandsch-Tndii'- voor het 
dienstl· aar 1925. (Hoofdstuk 1. Middelen in 
Neder and.) S. 219. 30 Juni. 

- Wet, bo11dende nadere wijziging van de 
begrooting van , ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar l 92ii.' (Eioofdstuk IT. :Middelen ü1 
Nederlandsch-Indie.) S. 220. 30 Juru . 

- Wet , houdende verhooging van het l ste 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Neclerlandsch-Indië voor het dienstjaar 192H. 

S. 13/i. 30 April. 
Besluit, tot af- en ovel'schrijving van het 

tweede op het eerste hoofdstuk der bc-grooting 
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van uitga\·en van Ned••·/andsch-lndië voor 
ht>t dienstjaar 1926. S. 467. 30 Dec. 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van 
de begrooting van Nederlandsch-Tndië voor 
het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk I. Uitgaven 
in Nederland.) S. 131. 30 April. 

-- Wet, houdende definitieve vaststelling van 
de begrooting van Nederlanclsch-Indië voor 
het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk II. Uitgaven 
in Nederlandscb-Indii'.) S. 132. 30 April. 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van 
de middelen tot goedmaking van de uitgaven 
begrepen in de begrooting van Nederlandsch
Indii' voor bet dienstjaar 1927. (Hoofdstuk I. 
Middelen in Jederland.) S. 133. 30 April. 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van 
de middelen tot goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de begrooting van rederlandsch
Ind.ië voor het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk II. 
Midde!en in Nederlandsch-Ind.ië.) 

S. 134. 30 April. 
- Wet, houdende wijziging van de hegroot.ing 

van Nederlandsch-Inclië voor het dien~tjaar 
1927. (Uitczaven in Nederlandsch -Indië.) 

- S. 137. 30 April. 
- Wet, houdende wijziging van de begrooting 

van Nederlandsch-Indië voor het clienstjaar 
1!)27. (Uitgaven in Nederlandsch-Ind.iö) . 

S. 138. 30 April. 
- \Vet, hondende w(i?.iging van de begrooting 

van Nederlandsch-Inrlif voor het dienstjaar 
1927. (M.iddelen in Nederlandsch-Tnclii'. ) 

S. l 39. 30 April. 
- Wet, houdende nadere wijziging en ver

hooging van het Fde Hoofdstuk der begroó
t ing van ui tgaven van .Ve.-Zerlarulsch -Jnclië 
voor het clienstjaar 1927. S. 462. 30 Dec. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de kolonia le uitgaven en 
ontvangsten voor 8urinarn~ over het dienst
jaar 1923. '. 414. 24 Dec. 

- Wet, hou-:lende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het clienstjaar 192fi. 

S. 140. 30 Ayril. 
- Wet, houdende vaststelling van de S uri

naamsche begrooting voor · het dienstjaar 
1927. S. 142. 30 April. 

- Wet, bondendC' -rnststelling van het slot- der 
rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1924. S. 221. 30 Juni. 

- Wet, houdende wijziging van de Cnraçaoscbe 
hegrooting voor het clienstjaar 1925. 

S. 141. 30 April. 
- Wet tot vaststelling van de C'nrac;-aosche 

begrooting voor het dicnstiaar 1927. 
S. 201. 24 Juni. 

Belastingen. (Gemeentelijke) Zie : Gemeente
!1esl1tur. 

Belastingen. (Rijks Directe) W et, houdende 11it
breiding van de wettelijke en administratieve 
bevoegdheden der belastingarn btenaren. 

s. 416. 24 n ee. 
Zit> ook : Dü-idew/.- en tdnt.ièmehelasting. 

,, l nlromstenbelasting. 
,, P ersoneele belaBting. 

Raden v,in B eroe r, vvor de dire:te 
IJP)astingen. · 
Vermogens- en l 'erderligirigsl,drs
t ing. 
Zct~er . .i. 

Belemmeringenwet. Wet t.ot, opheffing van 
privaat.rechtelij ke belemmeringen. 

S. 195. 13 Mei. 
Bieren en azijnen. Besluit tot wijziging van 

het Azijnbes lui t (F,tbl. 192fi, n°. 214). 
S. 145. JO Mei. 

Bioscoopwet. Beslui t tot bepaling van het 
tijdstip van het iu werking treden van de 
Bioscoopwet. S. 400. 22 Dec-. 

- Besluit tot uitvoering van artikel lfi. tweede 
lid, der Bioscoopwet. S. 401. 22. DeC'. 

- Beslui t tot uitvoering van artikel 18 der 
Bioscoopwet. S. 402. 22 Dec. 

- B esluit tot regeling van het vergunnings
recht, bedoeld in artikel 8, en het recht ter
zake van de keuring van film s, bedoeld in 
artikel l fi, derde lid, der Bioscoopwet. 

S. 403. 22 Dec. 
--- Wet tot wijziging van artikel 30, derde lid 

der Bioscoopwet. S. 406. 24 Dec. 
Boomen. Rondschrijven van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
onderscheidene Gemeentebesturen, betref
fende bonden van boomplantdagen. 

17 .Juni. 
Boter en Margarine. Beschikking van den 

Minister van Hinnenlandscbe Zaken en Land
bouw tot wijziging van de beschikking van 
29 J 'nli 1902. houdende uitvoering van de 
Boterwet. 16 Febr. 

- Bes] uit tot wijzig ing van het K. B. van 17 
Juli 1912, f:. 263, houdende voorschriften 
waaraan botercontrolest,ations hebben te 
vnldoen om onder Riikstoezdlt te wc>rden 
gesteld, JaiitqteJijk g,nvjjzigcl bi.i K. B. van 
4 JuE 1921 (Staat~b lad n°. 830). 

S. 2::ll . l Juli . 
- BeschikJ;ing van den Minister van Binnen

landscbe Zaken en Landbouw betreffende 
botercontrole. J 7 Au!(. 

- Beschikking \·a n den Minister van Binnen
la.ndscbe Zaken en Landbouw tot wijziging 
van zijn beschikkino van 17 Augu$tns 1!)2ï, 
houdende wjjzir,ing van d ie betroffende de 
botcrcon tröle. 12 No v. 

Bruggen. Wet, . houdende overbrenging van 
de hrug ornitde 11 •'/lego,mnerbed·, gelegen in 
den Rijksweg van ·-i-flrat·e11hay• naar de 
Noordholland ··che gren~, in beheer en onde,·
houd bij het Rijk. , . 460. 30 Dee. 

- Zie : S•h eM vaa.r!. 
,, Wegen. 

Burgerlijke Rechtsvordering. Wet, houdende 
wtjziging van c!e artikelen 2 en 4 van het 
W etboek van Burgerlijke Recht•vorderin!(. 

S. 155. 13 Mei. 
- W et, houdende wijziging van de artikelen 20, 

1:31 en 99 1 van het Burgerl ijk Wetboek en 
van artikel 85 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering, zoomede van de arti 
kelen 22 en 23 der Wet on het Notarisambt, 
strekkende tot het. toelaten ,,au vrouwen als 
getuigen bij akten. S. 270. 23 Juli. 

· - ·w et, houdende nadere regeling Yan de 
Collectieve A.rheidsovereenJ;omst. 

S. 41/'i. 2-l. J1ec. 
Burgerlijke Stand. Rondschrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan H eeren Burgemeester~, betreffen
de: Akten van d en B urgerl\jken Stand ten 
behoeve van Poolsche onderdanen, in Nedel'
Jand gernstigd . 7 Mrt. 
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-- Besluit, houdende wijziging van den Algo
meenen Maatregel van Bestuur van 1 April 
1909, S- 87, bedoeld in art. 31 der vVet van 
23 Mei 1899, S. 128, en artikel 61 van het 
Burgerlijk Wetboek. . S. 61. 24 Mrt. 

Burgerlijk Wetboek. Wet, houdende wijzi,ging 
van de artikelen 20, 131 en !)91 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 858 ntn het 
Wet boek van Burgerlijke R echtsvordering, 
zoomede van de artikelen 22 en 23 der \Vet 
op het Notarisambt, strekkende tot het toe
laten van v rouwen a ls getuigen bij akten. 

S. 270. 23 Juli. 
- We~, houdende nadere regeling vnn de 

Colleetievo Arbeidsovereenkomst. 
S. 415. 24- Dec. 

Cheque- en girodienst. Zie : P ,,terij,n. 
Collecten. Zie : Armwezen. 
Collectieve Arbeidsovereenkomst. Zie: Arbeids

overeenkomst. 
Comptabiliteitswet. Wet. houdende regeling 

van het beheer van 's Rijks financién. 
R. 2-'i9. 21 .Juli. 

Consulaten. Besluit houdende wijziging van 
het Diplomatiek Reglement, vastgesteld bij 

· K. B. van 23 Maart 1925 (Stbl. 11 °. 109). 
f'. 6 . 31 Mrt. 

Corps diplomatique. Be~luit houdende wijzi
ging van het Diplomatie\, R eglement, vast
gesteld bij K. B. van 23 Maart, 1925 (Stbl. n°. 
109). fi. 68. 31 Mrt. 

Curaçao. Besluit tot wijziging van den a!ge
meenen maatregel van bestuur houdende 
regeling van de uitbetalin!! in Nederland, van 
pensioenen, gagementen, onderstanden, toe
lagen van broeders der Orde van den Neder
landsrhen Lc>euw en verhoogde soldijen van 
ridders der Militaire Willemsc>rde ten laste 
der .:::eldmiddelen van Neclerlandsrh-J nrlië, 
SminamP en Ci,raçao '.Stbl. 19:15, n°. 4 70). 

S. 58. 2·} Mrt. 
- Bes!nit tot nadere wijziging van het R<>gle

ment op het verleenen ,,an ,·erlof. na opzen
dinl( naar Ned1Jr!and . a n.n militairen beneden 
r!en rang van ondn-luitenant. behoornnde 
tot of gedetacheerd bij de troepen in Suri
name en Curaçao. S. 118. 28 April. 

- Wet , houdende positie-regeling van ambte
naren, in dienst van Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao, leden der Staten
Generaal. S. 122. 30 April. 

- Wet, houdende uitbreiding van de t 0qJasse
lijkheid van de wet van 10 Februari lfll0, S. 
55, tot de bevolking van Surina.mr, en van 
Curaçao. - . 17~. 10 Juni. 

· - Be~luit tot verhooging van de pensioenen, 
qagementen en onder8tanden van de gewe:,en 
officiPren en militairen beneden dien rang 
van de voc,rmalige landmacht in West Tndië, 
di" vóór l Januari 1!)20 den ,lienst YerJioten. 

f'. 306. 2 Sept. 
- Zie onk : IJe~roolingen en R el,eninyen. 
Dammen. Zie : Dijken. 
Dienstplicht. Zie : lllilitai ,·e. Zaken. 
Diplomatiek Reglement. Zie : Con°uhte11. 
Dividend- en Tantièmebelasting. Koninklijk 

besh,:t. Bezwaren v1tn een gemeente kunnen 
door burgemeester en wetho·,dern slechts 
worden ingebracht indien zij daartoe binnen 
den reclametermijn do'lr den gemeeuteraad 
~emachtigd zijn. 2 Sept. 

-- Koninklijk i:>Psluit P la1tt• van Ye~tiging 

van een hold inl? compan-v. Beteekenis char
v.00r , an dr plaat.• waár de doPhtermaat
sc lrn,p!,'i.i haar bedrijf tr; toefent, waar de acl
mini,tratie wordt gevoercl en waar de al"e
meene vergaderingen worden gehouden. 

8 Nov. 
- Wet tot wijziging va n de Wet op de Divi

dend en Tantièmebelasting 1917. 
S. 354. 10 Nov. 

- Koninklijk Besluit. Plaats van vestiging 
van een naamlooze vennootschap die in de 
eeno gemeente huizen c x_l'Joiteer t en in con_ 
andere gemeente de administratie van die 
exploitatie voert. 21 Nov_ 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van 
den onclerhand•P.hen verkoop aan de Ge
meente Bergen op Zoom van voormalige 
vestinggronden gelegen aan den Ooster-

• Boulevard. den r oordersingel en den Zoom
weg te Bergen op Zoom. 

S. 72. 2 April. 
- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 

van eene overeenkomqt van ruiling van per
ceelen te Wageningen. S. 74. 2 April. 

- Wet tot goedkeuring van de uitgifte in voort
durende erfpacht van Staatsduingrond op 
Terschelling aan J. Mulder te Castricum en 
Mr. W. de Gavere te Amsterdam_ 

S. 146. 13 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van den ondor

handschen verkoop aan de Naamlooze Ven
nootschap Lim burgsche Tramweg Maatschap
pij , gevestigd te Roermond, van eenige 
strookjes grond onder Heerlen en Kerkrade. 

R. 193. 23 Juni . 
- \Vet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop van een deel van den tuin, 
behoorende bij het post- en telegraafgebouw 
te Venlo, aan Je gemeent.e Venlo. 

. S. 194. 23 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de Provincie Noord
Holland, van de voormali!~e linie- of inunda
t iekade onder Ouder-Amstel. 

S. 195. 23 Juni. 
-- \Vet, hondenrle goedkeuring van den ondor

handsr.hen, verkoop aan de vereoniging 
nl\'Iissif~;r,uster~" ook genoemd .. Cong-regat,ie 
van den H. Geest" te ,""'eiil (gemeente -:' 'e:1e 
len) van de perceelen kada tra.al bekend ge
meente Heerlen, sectie A, nummers 30fi9, 
3070 en 3071 t,e zamen groot 32.20 aren. 

S. 37n. 15 Dec. 
- Wet.. houdende goedkeurin~ van den on<ler

handschen verkoop van Staatsspoorweg
grond te H ef,/er aan de gemeente H el 1er. 

t:5. :381. 15 Deo. 
- Wet., houdende goedkeuring van den onder:

handsohen verkoop aan de (!emeent,e Nijme
:,en van de voormalige militaire bakkerij c. a . 
achter don Hessenherg te 7'vij1ne1e11. 

· · S. 417. 24 Dec. 
- Wet. houdende goed.keuring van den onder

handschen verkoop van domeingronden te 
Pr1ins•um aan de Stichticg .. Thui& Rest" te 
H eer/~n. S. 418. 24 Deo. 

-- Wet, houdende goedlrnuring van den onde1-
handschen verkoop, aan cl e gemeente A 11,
mar, •· , van de voormaligll Cadettenschool P. a . 
aldaar. S. 46.5. 30 Dec. 

Drankwet. Zie: Ste;-kc ], c"i :: . 
Drinkwaterleiding. Wet tot beschikbaar,tel-
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!in~ mu een renteloos voor:,rhot nit ·s Rijks 
kas ten behoeve van de N.V. Zeeuwsch
Vlaamsche Waterleiding Maat.schappij, ge
vcstil!d t,, Terneuzen. S. 89. 21 April. 

·- , vet. houdende beschikbaal'stel,ing van een 
renteloos voorschot ui~ 's Rijk~ kas ten be
hoeve van d" N. V. ,vaterleirling Maatschap
Pii "Schouwen-Duiveland'', ireves~igd te 
Zierikzee. S. 223. 30 Juni. 

- Resluit tot schorsing van een besluit van 
den Raad der gemeente Neuzen, d.d. 12 Juli 
19~7, om met medewerking van nlle aange
sloten gemeenten pogingen aan te wenden 
om de . . V. Ze<'n ~-sch-Vlaamsche Waterlei 
ding Maatschapp ij te ontbinden. 

S. 280. 29 Juli. 
Dijken. Wet, betreffende overneming in beheer 

en onderhoud bij het Rijk van een bij den 
polder Walcheren in beheer en onderhoud 
zjjnd gedeelte zeedijk met rijshoofd bij de 
buiten haven t e Vlissingf\Il. ~ , ,, . 

S. J 9, -. 2,, Juru. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen van 

))Olitie, bet reffende het gebruik maken van 
eeni,;e dijken, dammen ,m kaden, onder 
beheer van het Rijk. 

- Zie ook , Zeeweringen. 
Fabrieken. Zie; Hi ,1de.r,,,et. 

1- Juli. 

Financieele verhouding tusschen Rijk en Ge
meente. RoTJ.dschrijven van den 1\fiuister 
van Binncnlandschc Zaken en Landbouw aan 
de Gemeentebesturen, betreffende Verl'eke
ning van vorder ingen en schulden tusschen 
Rijk en gemeen~en. (Ven•olg op s:chr;jven 
van 8 Juni 1925 N°. 4502, T eu 21 Juli 1925 
:\f0 • 5!\95, afd. B.B. : 10 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en T,andbnuw aan Heeren 
Bt1rgemee~ters, betre ffende vMrekening van 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
Gemeenten. ;Vervolg np srh r'iven van 10 
,Januari Hl27. -V0 • 7~J5 . Afdee!ing B.B. , 

15 Febr. 
- R esolutie van den Minister van Financiën 

betreffende Verrekening van vordedngen 
en schulden tusschen Rijk en Gemeenten. 

" 18 )fei. 
Forensenbelasting. Zie: Gemee11 tel1,.•tuu ·. 
Gedistilleerd. Besluit, houdende bepalingen 

omtrent het afgeYen van geleibil :etten tot 
dekl:ing van den uitslag, het vervoer en den 
inslag van brand~r,iritus. S. 183. 21 Juni. 

Geldleening. Zie , .<;.- ;,, l,t Nri1:,.,: •tl,;. 
Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging ·rnn 

,le 1:-esluiten van den Raad van de gemeente 
Ond-Vossemeer, tl.tl 28 .Tuni J.9:l;,, waarbii 
in beroep aan A. Ooms en drie en twintig 
anderen ontheffin!! ie verleend van de ver
pli~hting tot aan~luiting aan het buizennet 
voor hun in eigendom toebeboorende en bin
nen 25 Meter af•ta nd van de buizen der 
drinkwateJ'!eiding gelegen woningen. 

.. 14. 19 .Jan. 
- Koninklijk bes! uit. Werkforens. - E en 

weide, I::.e~temd voor de uitoefening van een 
veebedrijf kan niet worden aangemerkt als 
een vaste inrichting in den zin van art . 244a 
lid 1, 3< dn Gemeentewet . 19 Jan. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Ge
meentelijke inkomstenbelasting te Soest. -
Art,. fi, 2de lirl der betrok ken verordening op 

de gemeentelijke inkomstenbelasting le '-otst 
moet in dien zin worden verst-aan, dat a ls 
eenmaal de Raad het percentage der belas 
ting heeft vastgesteld- door den zoogenaam
den vermenigvuldigingsfactor te bepalen -
de aan den gemeenteraad gegeven bevoegd -
heid is uitgeput. Waar de gemeenteraad dien 
vermenigvuldigingsfactor in 1923 had vast 
gesteld op 1.8, kan hij niet in 1925 besluiten 
voor hetzelfde belastingjaar 1923, l ~:l4 dien 
fa,ctor alsnog op 2 t e stellen. - De ingevolge 
dit tweede raadsbesluit opgele!;ide aanslag 
is ongeldig. -- Ten onrechte llestrjjdt de 
Minister van Financii' n deze meening, die 
~_icb aansluit aan art. 2437 der Gemeentewet, 
welk wetsvoorschrift wil, dat als rngel de 
aanslag van een belastingplicbtige in de ge
meentel\jke inkomstenbefasting wordt vast
gesteld tegelijk met diens aanslag in de rijks
~omstenbelasting. H et middel is in strijd 
met een grnndbeginsel der be~taande wet
geving op het gebied der directe belastingen 
en in strijd met de rechtmatige belangen der 
bnlastingplichtigen. 26 J an. 

- l3earhikking van den Hoogen Raad. 7,akc
!ijke bela~t' ng c, p het hedrijf •Jer gemeente 
DPventer. - Onder bedrijven in den zin van 
art. 242~ der Gemeentewet r,ijn te verstaan 
ondernemingen, clie winst be0ogen - De 
maatstaf die de Raad van Reroep aanlegt 
om dit na te gaan is niet !uist, inuners onder
nem ingen die winst beoogen z11n geenszins 
beperkt tot zoodanige, die zi.in opgerid1t en 
als bedrjj, worden geëx~-loiteerd uit~lnitend 
om winst te maken. H et beoogen van winst 
is mogelijk en komt meermalen voor bij ondPr
nemingen, die de behartiging Yan alzemeene 
belangen, hetzij van ~toffeljjken, hetzji van 
idei elen aa rd ten doel hehben, zoodat het 
behalen van winst hii inrichtingen voor ver
pleging van zieken o: kranbil1nio-en geens
zins noodwenrlig is uitgesloten. WiÎ men zich 
hinomtrent een oordeel ve~tigen, dan moet 
men nagaan hoe uit een financieel oogpunt 
de dienst in zijn geheel is ingeri0bt. - De 
uit·•praa.k wordt vernieti(;d en de zaak ander
maal ter verdere behandeling aan den Raad 
van Bewep teruggewezen, terw:jl enkele 
i,nnten met nal)le worden aangewezen waar
aan de Raad z:jn aanda<'ht, ze.! hebben te 
schenken. 26 Jan. 

- Be;•~hikking rnn rlen Hoogen Raad. Zakc
li,ike belasting op het bedrjjf in d <i gemeente 
Ut recht. - 'l'erecht iR de Raad van Beroep 
bij de beantwoording der vraag of de Staat 
der Nederlanden ter zake van 's Rijks munt 
in de zakelijke belasting op het bedrjif moest 
worden aanges lagen er van uitgegaan, dat 
,,bedrijf' moet worden opgevat in de taal
k•mdi!re beteekenis zoodat alleen va?1 een 
bedrijf s11rake is, wanneer het rr.ak~n van 
winst beoogd wordt. -- Ter beantwoording 
der vrll.a.g of d it doe! bereikt wordt. j~ de wijze 
waarop de boekhouding wordt :ienouden, 
niet bcs!issend. De Raad van Bernep heeft 
echter ten onrechte waarde ontzegd aan de 
beantv·oord,ng der vraag of het streven gf'
richt is naar het verkrijgen van voordeelige 
over•chotten en het bedingen van loon voor 
bepaalde diensten. Evenmin is juist ·s Ra.ad s 
oordeel dat winsten verkregen rloor aanmun
ting voor het buitenland buiten beschouwing 
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moeten blijven, a ls die winsten dienen t•it 
dekkin,g van .minder gunstige resultaten van 
het bedrijf. Die mecning is alleen ju ist wan
neer die winsten zoodanig zijn berekend dat 
zij in geen geval de geleden of te verwachten 
verliezen, alt.hans eeuigszins belangrijk kun
nen overtreffen en bovendien die verliezen 
niet een gevolg zijn van het feit dat eene 
abnormaal lage vergoeding wordt aangeno
men voor hetgeer. de Rijksmunt voor den Staat 
verricht. - Cassatie en ~erugwijzing ten 
e inde a lsnog ottelijke in het arres t gen oemde 
bepaalde punten na te gaan. 26 J an. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 1 der 
Utrechtsche Verordening op de Stiaatpolitie 
geeft niet een bepaling van het begrip "open
bare weg", in dien zin, dat de daar genoemde 
,oor het publiek openstaande en toegankelijke 
plaatsen, waaronder stoepen, trappen, pri
vaten en werven, alle het karakter zouden 
hebben van een openbaren weg, doch heeft 
alleen de strekking om de voorsrhi:iften, 
welke de Verordening bevat omtrent openbare 
wegen ook van toepassing te doen zijn op 
die in art. 1 opgesomde plaatsen. Derhalve 
is het krachtens art. 41. dier Verordening 
rnrbodcn zulk een werf aJ;, bergplaats te 
gebruiken. - Een voorschrift betreffende 
het, gebruik, dat van een voor het publiek 
toegankelijke plaats mag worden gemaakt, 
betreft de openbare orde en ligt dns binnen 
het terrein van den gemeentelijken wetgever. 

3f -Tan. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De strafbe

p<iling verbiedt een bouwwerk op te richten, 
da~ naar het oordeel 'l"an B. en W. het karak
ter draagt van een getimmerte. - Hierin 
ligt geen verboden delegatie. - Ook is het 
verbod voldoende omschreven. - Zelfs zon 
der dat men kennis draagt van het oordeel 
van B. en W. kan men de overtreding plegen. 
- Ten aanzien van de vraag wat een getim
merte is, moet ten 5lotte het oordeel van 
den rechter beslissend ziJn. 31 Jan. 

Koninklijk besluit. Een z.<Y. welstandsbepa
ling valt binnen het kader van art. 1. Een 
welstandsbepaling, luiclend: ,.Van een be
staanden of aan te leggen openbaren weg 
zichtbare gevel~ en daken worden niet gesteld 
of gewijzigd dan overeenkomstig door B. en 
vV. goedgekeurde t eekeningen", draagt in 
wezen 's raads bevoegdheid om voorschriften 
te stellen. aan B. en W. over, waartoe de 
raad niet bevoegd is. 11 Febr. 

- Arre$t van den Hoogen Raad. WegenbelM
t ing in de Gemeente Hemelumer Oldeohaert 
en Noordwolde. - Al aangenomen, dat de 
naag . of een wegbelasting een ,.billijke" bij
drage vordert in de ten laste der gemeente 
komende kosten van aanleg en onderhoud 
van land- of waterwegen of voor hunne ver
lichting of voor afvoer van water en vu il, 
nitslnitend staat ter beoordeeling van den 
gemeenteraad, die de belasting instelt onder 
goedkeuring der Kroon, zoo volgt daaruit 
niet, dat een gemeenteraad onder dien naam 
teven~ een geheel anrlere belasting zou mogen 
heffen, waarvan noch de Gemeentewet, noch 
een andere wet aan dit college de bevoegd
heid geeft. - - Dit geschiedt ten deze, nu van 
u;twonende natuurlijke personen een hooger 
belasting wegens het bezit of genot der on-

roerende goederen wordt (Yevorderd dan ,·an 
andere belastingplichtigen, en zulks bloot op 
grond dat zij niet in de gemeente wonen. De 
betrekkelijke bepaling in de _gemeente,-eror
dening, al moge die ook bij K. 13. zijn goed
gekeurd, mist, als in strijd met de wet, ver
bindende kracht en mag dus niet worden 
toegepast. - H ieruit volgt echter nog niet, 
dat de geheele belastingverordening onver
bindend zou zijn, maar enkel, dat van de 
belanghebbende eigenares der hier bedoelde 
panden geen hooger belasting mag gehe ,-en 
worden dan van andere bezitters, die bij den 
aanvang van het belastingjaar hun hoofd
verblijf niet buiten de gemeente hadden. -
Vernietiging van de uitspraak met verwijzing. 

· 16 Febr. 
- Beschikking van den H oogen Raad. Eene 

volledige vrijheid der administratie om een 
primitieven aanslag naar goeddunken on
bepaalden tijd uit te stellen, is onvereenigbaar 
met het instituut der navordering en met de 
bijzondere regeling daarvan, die dit recht 
tot navorderen o.a. vastknoopt aan het 
achterwege gebleven zjin van den aanslag, 
doch teven dit recht na verloop van drie 
jaar doet verval!en. - Waar gesteld werd 
dat de primitieve aandag achterwege geble
ven wa~·. had de Raad moeten onderzoeken 
of voor de vertraging aannemelijke redenen 
hebben gegolden en ten onrechte heeft de 
Raad gemeend zich van eene beoordceling 
van het beleid der administratie te mogen 
onthouden. - De uitspraak kan echt~r 
rlesniettemin gehandhaafd blijrnn, daar uit 
de feiten, zooals die in de uit~praak vastge
steld zijn. het achterwege blij ven van den 
aanslag voldoende rechtvaardiging vindt . 
Die aanslag mocht derhalve al nog worden 
opgelegd en men behoefde niet over te gaan 
tot het opleggen van een navorderingsaan
slag, gesteld dat zulks niet wegens verjaring 
was uitgesloten. 2 Maart .. 

- Rondschrijven van den Minister rnn Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Ge
meentebesturen. betreffende arrestanten-lo
kalen. 3 Maart 

- Koninklijk besluit. Geel. Staten hebben 
terecht goedkeuri ng onthouden aan een raads
besluit tot wijziging der gemeentebegrooting, 
strekkend om op die begrooting te brengen 
een post voor steun aan den Bond van Mobili
satie-slachtoffers, aangezien bij de actie 
van dezen bond geen belang der gemeente 
is betrok.ken, en het belang van enkele bij 
zondere personen in de gemeente, wier be
langen door de actie ,an den hond zouden 
zijn gediend, deze zaak nog niet stempelt tot 
een gemeentebelang. 5 Maal't. 

- Koninkltik besluit. Gemeente van hoofd
verblijf van iemand wiens gee:in blijvend in 
een gemeente is gevestigd en die in een andere 
gemeente werkzaam is. 9 Maart. 

- Koninkliik Besluit. Gemeente van hoofd
verblijf vàn iemand die, na zijn aankomst uit 
Nederlanclsch-Tndi,s, eerst in verschillende 
plaatsen tijdelijk bij familie vertoeft en z~ch 
eerst daarna definitief ergens vestigt. !) Maart. 

- Koninklijk besluit. De bevoegdheid van 
eene belanghebbende cemeente om een beroep 
in te stellen, behoort te worden uitgeoefend 
dool' den Gemeenteraad. - Het staat den 
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Gemeenteraad n'et vrij; aan Rurgemeester 
en \Vethonders een lgemeene ma,chtiging te 
geven tot het instellen ,·an dergelijke beroe
pen. 10 Maart. 

-- Koninklijk besluit. Ter~cht hebben GPd. 
~ta ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot het aangaan van een ge!dleening 
uit overwegin~ dat in verband met den aard 
der nitgaven tot dekk ing waarvan de leening 
moet strekken een looptijd van 40 :aren te 
lang is te aeht en en het niet met een goed 
financieel beleid in overeenstemm:ng is wan
neer eerst na, verloop van 5 jaren met atlossing 
zoude worden aangeva ngen. 14 Maart. 

- K oninklijk heslni t. Al berust krachtens de 
bedrijfsverordening de regeling der afschr ij
ving op de bezittingen van het elect riciteits
bedrijf b\j B. en W., zoo staat deze bepahng 
niet in den weg aan de be,oegdheid van 
Ged. Staten om bij het onderzoek der begroo
ting in eene beoordeeling te treden van het 

. geheele tinancieele beleid van het gemeente
bestu ur waartofl mede beboort de beclissing 
omtrent de jaarlijksche afachr(j ving op de 
activa van het bedrijf. 'N'u met Ged, Staten 
moet worden aangenomen dat de door B. en 
W . vastgestelde afschrij vingspercentages niet 
gegrond zijn op een juist geschatten levens
duur de,· verschillende acti,,a is terecht aan 
een wijziging der begrooting die verband 
houdt met deze afschr;jvingspercentages 
goedkeuring onthouden. U Maart. 

-- Koninklijk Besluit. Ceel. '-taten hebben 
terecht goedkeuring ontliouden aan een raads
beslnjt tot vaststelling ,,an een rooil ij u op 
grond dat de betrokken eigenaar ermtig in 
z\jne belangen zou worden geschaad, de 
Raad nfot bereid is hem schade,,eq~oeding te 
geven, en zonder bezwaar de rooilbn op voor 
den eigenaar minder bezwarende wijze kan 
worden vast~esteld . 14 Maart. 

- Al're~t van den H oogen Raad. Art ,p der 
Arnhemsehe Verord. Straatpoli ti e, , erbieden
de andere clan k!'ar htcn, wettelijke bepa lin
gen geoorl oofde inzame!ingen van geld to 
honden, stelt niet den eis~h. dat rlf' Yerboden 
handel;ng op of oan den open haren\\ eg plaats 
11eeft. - De om•landighcid , dat de hijtlragen 
worden gevraagd a ls ecr~te con•ribi,tie Yoor 
een , tiAbt ing ontneemt aan die handeling 
niet het karakter van inzameli ng van gelei. -
H et z:oh tot verschillende per,,onen wenden 
om eene geldelijke bijdrage levert bPt honden 
eener inzameling van geld op. ook indien 
op rl ie verzoeken slechts ~?ne gift is ontvangen. 
- Gemeld artikel is in dien zin te verstaan, 
dat het. houden van i r,zamclingen Yan !leid 
in h3t alge:ne,m ,erboclen is. doch cüt, verbod 
uitzondering lijdt ingeval de inzamelü1g is 
•,oe<>elaten krachtens eenige wettelijke rege
ling, zooals die, welke - gelijk de Armenwet 
in art. 15 en het K. B. van 22 September 1823, 
f:. -11, - ~le toelaatbaarheid van bepaalde 
verzamelingen afhankelijk s tellen van zek<'re 
voorwaarden. - n at de verzameling een 
andere is clan een krachtens wettelijke bepa
lingen geoorloofde is niet een bestanddeel 
van het strafbare feit. / Aldus stilzwijgend 
clA H. "R. in afwijking van de Conol. 0. M.) 

Zl Maar t. 
- ArJ"est Yan den Uoogen Raad. De rechter 

kan aannemen, dat cle inri cht ing voor het 

pn :,Eek toegankelijk is, wanneer ieder wordt 
toegPla ten, die een t egen geld· verkregen kaart 
vertoont, die hem is verstrek '., zonder dat hem 
naar z',;n naam is gevraagd. - Rtukken waar
Yan de korte inhoud in eerst en aanleg monde
li ng is medegedeeld mogen ook voor de behan
deling in hooger beroep a ls voorgelernn wor
den aangemerkt. ?l Maar t. 

-.. Arrest van den H oogen Raad. De rechter 
kan aannemen, dat de gelegenheid t ot dansen 
is gegeven aan het publiek, wanneer worden 
toegebten personen, rJj e zich te voren tegen · 
betaling van een diploma en van een entree
bewijs hebben voorzien en dat d it diplon1a 
wordt uitaereik t aan ieder, die daartoe 7. !Jn 
naam en '!:dre$ opgeeft. Hiertegen doet niet 
af, dat dit diploma tenms dient als bewijs 
van verkregen lidm aatschap eener dansclub. 
- C'onel. 0. M. hleromtrent Onbekendheid 
met de norm of met haar juiste ver tolking 
slui t de stra: baa rhf\id van den verdachte met 
u it. 21 Maart . 

- Koninklijk Besluit . Hij d ie, na eerst in eene 
gemeente eene gemeu bileerde woning beschik
baar te hebben gehouden, vervolgens, in den 
loop van het belast in"jaar in die gemeente 
hoofdverblijf neemt en rleswf'ge, naar art. 
24-4r, tweeden zin, wordt aangeslageo . kan 
over dat belastingjaar in die gemeente niet a ls 
woonforens worden beschouwd . 22 Maart. 

- Besluit houdende beschikking op het be
zwaar van Th. de Groot te Amsterda m op 
,Q'.rond van art. 265i df\r Gemeentewet, inge
diend tHgf\n den aanslag in de gemeente 
Utrecht in de plaatselijke inkomstenbe!a.s
ting als forens. S. fi0. 2i Maart. 

- Ko,unkl\jk Beslmt. Geel. Stqten hebben 
terecht goedkeuring onthoud<'n aan een raads
beslnit tnt het aanga.an van een gP!dleening 
op grond dat daarin de voorwaarde is opge
nomen dat de 1,!P ldgeefst,er het rf'cht heeft het 
ter leen verstrekte kapitaal te a ll en t ij.de 
mPt inachtneming van een opzeggingste rm 1_1n 
v,in clri e maanden 01, to eisehen. 

2q Maart. 
- Be,0 luit tot verva,n,!! ing van het Model Xfl; 

behoorende l>1J het K. B , van 27 A pr1l l!l22, 
R. 2·;0, sedert gewijzigd, tot uitvof'ring van 
artikelen der Kin wet. der Pro,ineiale \Vet, en 
de r Gemeentewet door een gewijzigd Model 
xn. s. 76. 2 AwiJ. 

-- Kornnklijk Be, luit. Daar in het hier zich 
voordoend geval de overbrenging van hoofd. 
verblijf in den loop van het h<'lastingjaar naar 
de betrokken gemeente geschiedde uit 
Nedorl.- rndiC, en d ientengevolge krarhtens 
a rt, 244 c, t \\'eerle zinsnede, der Gemeentewet 
in die gemeente een aanslag wegens hoofd
verblijf moet wnrclen opgelegd, kan aan den 
betrokken persoon voor dat Jam· ingevolge 
art. 2#,, eerste lid, 4"., dier wet in d ie ge
meente ge<'n aani:ilag als woonforens worden 
o_e"e]ead. ' 14 April. 

- B~sluit tot schorsing Yàn een besluit van 
den Raad der Gemeente Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde, d.d. 2 dezer. 

S. 144, ::lO April. 
- KoninkJijk Besluit. Ren srhrijven van Geel. 

Staten aan het gemeentebestuu r, in houdende 
dat zij geen termen aanwezig achten een t er 
goedkeuring aangeboden besluit tot wijziging 
der begrooting, van dezelfde strekking a ls 
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een ten ,·ori"en ja re genomen en niet goed
gekeurd besÎuit, in overweging te nemen, 
komt in werkelijkheirl neer op eene ontho.u
clin CT van goedkeuring. De Raad kan van 
eene op deze wijze gegeven beslis~ing bij de 
Kroon voorziening n agen. - H et gemeente
belan$ kan niet worden geacht t e zijn betrok
ken bij een uitgave tot betaling van van ge
meentewege gemaakte kosten ten behoeve 
van inwoners, die ter zake van hunne in de 
gemeente gelegen per~eelen door een aan
grenzende gemeente z ijn R.angeslagen in de 
door haar geheven wordPnde ~t rnat,bela~ting. 

5 Mei. 
- Koninklijk Besluit. Nu tegen eene beslissing 

. van fled. Rtaten t,ot onthouding van goed
keuring aan een w[;ziging der begrooting van 
t>en vorig dienstjaar geen beroep was inge
stelcl, kan de Raad niet, door hetzelfde vraag
punt bij de begrooting voor een volgend ;aar 
op te werpen, trachten een besliss ing in hoog
ste instantie daaromt rent nit t e lokken. -
Daar de verordening op het gem. grondbedrijf 
bepaalt dat ondt>r den naam van grondbedrijf 
a fzonderlji k worden beheerd de aan de ge
meente behoorende, tot bouwterrein bes temde 
gronden, mogen gronden, die niet tot bouw
terrein zijn bestemd, niet in het grondbedrijf 
worden beheerd, evenmin a ls gronden, wier 
bestemming nog niet definitief is vastgesteld. 
- Terecht is in de begrooting van het grond
bedri.if op den gewonen dienst onder de baten 
een post geraamd ter verantwoording van 
wingt op verkochte gronden, waar ingevolge 
de verordening de opbrengst van verkochten 
grond onder d'3 baten moet voorkomen. -
Waar art . 40 der Rekeningsvoorscl1riften 
1921 eischt dat bij het grondbedrijf de reke
ning van baten en lasten zóó ingericht moet 
zijn, dat de re~ultaten van de exploitatie van 
elk grondcomplex duidelijk blijken. moet ook 
de begrooting van het bedrijf met -dat voor
schrift in overeenstemming zijn. J l Mei. 

- Resolntie van den Minister van Financii't1 
betreffende Verrekening van vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. 

18 Mei. 
- Bl'lschikking van den Hoogen Raad.-Zake

lijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Hellevoetsluis. - De Raad van Beroe p be
slissende, dat 's Rijks loodswezen niet is 
eene onderneming of inrichting welke een 
bedrijf uitoefent, heeft daarmede tevens 
beslist , dat de 8taat door het houden van 
's Rijks loodswezen niet eene zoodanige on 
derneming of ituichting houdt. - Op de in 
de bestreden uitspraak vermelde gronden 
kon en mocht, dus ook de Raad van Beroep 
beslissen dat 's Rij ks loodswezen niet beoogt 
het verwerven van stoffelijke voordeelen en 
derhalve niet is eene onderneming of inrich
ting, die een bedri jf uitoefent. - Wanneer 
eene gemeente in een belastingprocedure 
niet de ongeldigheid heeft ingeroepen van 
een door Burgemeester en Wethonders in 
stede van door den Burgemeester ingediend 
vertoogschrift, - het vertoogschrift, clat de 
gemeente in het cassatiemiddel op het oog 
heeft, bestaat overigens in dit geding niet - . 
kan zij niet in cassatie van houding verande
ren en zich nog op de ongeldighPid van het 
yertoogschrift beroepen. 18 MPi. 

- Beschikking van den Hoogen Ra.ad. - Zake
lijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Hellevoetsluis. - De Rtaat dei· Nederlanden 
oefent door het honden te Hellevoetsluis van 
's Rijlrn Marinewerf a ldaar geen bedr:ijf uit. 

18 Mei . 
- K oninkl ijk Beslnit. \Voonforcns. Omsta n

dight>id dat een gezin de besc hikking had ornr 
een gemeubileerde woning buiten weten en 
zonder toegtemming vnn he'• gez inshoofd. 

?.3 Mei. 
- B eHchik k in!.! van den Hoogen H,aad. - Zdke

lijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Arnhem. - Een aanslag in de zakelijke be
drijfsbelasting der "emeente Arnhem van 
de Rij ksverzekering :tank, ter zake van de 
omstandigheid, dat de Raad van Arbeid al
daar personen in dienst heeft wier a rbeid 
inrlirect aan de Rijksverzekeringshank ten 
goede komt. i~ a lleen d/l n gerechtvaardigd. 
wanneer kan worden aangenomen dat deze 
personen "anders da n in loondienst" in het 
bedrijf der bank werkzaam zijn. -- Waar 
niet bl\jkt, dat de hier bedoeÏde personen 
krachtene door of van wege de leiding van 
het bedrijf verstrekte opdracht den binnen 
het bedrijfsdoel vallenden arbeid verrichten, 
is de aanslag van de Rijksverzekeringsbank 
terecht vernietigd en '1ehoort het tegen de 
uitspraak va n den Raad van Beroep door 
den Chef der Afdeeling· Financii'n en Bel1ts- . 
tingen ter gemeente-secreta ri e t e Arnhem 
ingestelde cassatieberoep als ongegrond te 
worden verworpen. 8 Juni. 

- Besrhikking van den Hoogen Raad. - 7a
kelijke belasting op het bedrij f der gemeente 
H aarlem. - OntvankeljjkhE>id van een beroep 
op den Raad van Beroe p tegen eene besc;hik
king van den Gemeenteraad. - Wanneer 
men tegen een aanslag in de ,mke!ijke bela, 
t-ing or het bedrijf bezwaar heeft en zich 
wendt tot den Gemeenteraad behoort men. 
wannPer die Raad op het bezwaarschrift 
eene beschikldng heeft genomen, daartegen 
tijdig in beroep te gaan. - De belanghebben
de naamlooze vennootschap heeft dit ten 
deze verzuimd en tegen de later door· den 
Gemeenteraad genom en bes~hikking stond 
geen beroep op den Raad van Heroep open. 

15 ,luni. 
- Beschikking van den Hoogen .Raad. - Fo

rensenbelasting te Rotterdam. - Art. 2G5i 
der Gemeentewet behoort zoodanig te worden 
gele1.en en opgevat alsor daa rin ook voor 
geschillen omtrent de toepas~ing van art. 26.5h 
de Koningin en Ged. Staten a l~ bevoegde 
rechter waren aan1rewezen. - - Voor het onder
scheid, dat belanÎi;hebbende wil maken tus
srhen bezwaren betreffende zijn belasting
plirhtü,iheid en bezwaren betreffende het 
feit op zinh zelf, dat bem een aanvullings
aansl•" is opgelegd, be~taat t en deze geen 
aanleiding. H et bezwaar van bf' langhebbende 
betrof de toepass ing van de artt.. 244r, en 24.% 
der Gemeentewet, en dus had hij. wanneer 
hij tegen den aanvnlling"a.an"lag hezwaar 
had. dch moeten wenden tot Ged. >ita ten 
of de Koningin. , 5 .Jnni. 

- Bt> ·chikking van den Hoogen R aad. - 7,11,ke
!ij ke Bedrijfsbelasting der gemeente Utrecht . 

Ten onrechte is P.ene ~.V. die een hroorl
fa.br·iek exploit eert in de zakelijlc:e bedrij fs-



G ALPHABETISOH REGISTER VOOR 1927 814 

belasting aangeslagen voor de echtgenooten 
van de in haar dienst zijnde winkelhouders
broodbezorgers. Immer0 zjjn deze echtgenoo
ten niet werkzaam in het bedrijf der vennoot
schap, daar zij niet. bij hare onderneming 
krachtens door haar verstrekte opdracht en 
binnen het bedr;ifadnel vallenden arbeid ver
richten. .. 2:2 ,Juni. 

- - Be0 chikking van den Hoogen Raad. - Ver
ordening tot betaling van eene retributie 
voor het gebr•ük of genot van openbare ge
meentewerken enz. te w·addinxveen. - Vol
gens de Verordening der gemeente Vi'addinx
veen van 15 April 1921, ten deze in overeen
., t emming met het bepaalde bij art. 2:l8 der 
Gemeentewet, kan eene retributie alleen 
geheven worden voor het rechtmatig gebruik 
of genot van gemeentewerken, evenal~ bij 
het gebr,tik of genot van gemeent,el(jke 
rliemten _de medewerking der gemeente on
misbare voorwaarde is. 22 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - (Oproe
ping : doen maken van muziek. Nadere op
gave: maken van muziek, althans toela.ten 
dat muziek gemaakt wordt. ) - Deze nadere 
opgave is geldig. In het feit, aangeduid in de 
oproeping, het teweegbrengen van muziek, 
is geen verandering gebracht. (Andera Proc.
Gen.) - De houder der herberg, die zelf 
de lui::lspreker van een radiotoestel plaatst 
in de deur t •1sschen zijn woonvertrek en de 
herberglocaliteit en . dat toestel in werking 
brengt met het gevolg dat daardoor in die 
localiteit muziek ten gehoore wordt gebracht, 
is terecht als dader. van het maken van muziek 
in den zin van art. 1'l Alg. Pol. Ver. Sliedrecht 
aangemerkt. Hij is het, die rechtstre<"ks de 
muziek teweegbrengt. 27 ,Juni. 

- Besluit tot schorsing van een besluit, van 
den Raad der gemeente Rotterdam, d.rl. 17 
Juni 1927, tot vaststelling v1n een huurver
ordening voor die gemeente. 

S. 244. 9 Juli. 
Vernietigd. S. 317. 2:l Sept. 

-- Koninklijk Be~luit. Aan het eollege van 
Ged, Staten kan niet het karakter van ver
tegenwoordigend lichaam worden toegekend. 

_ •- Op de leden van dat college is dus art. 24 tb 
der Gemeentewet niet van toe~a-s•ing. 

12 .Juli. 
- Besluit tot _s~hor0 ing van een be0 h1it, van 

den Raad der gemeente Am~terdarn, d "1. 16 
Juni i.1. , tot vaststelling van een huurveror
dening vonr die gemel'nt,e. S. 248. 14 Juli. 

Vernietlgd. S. 3:ll. ?.3 Sept. 
-- Besluit tot schorsing van een be 0 luit, van 

den R<rnd der gemeente Leiden, d.d. 11 J nli 
1927, n°. 9, tot vaststelling van een huur
verordening voor die gemeente. 

S. 251. 18 Juli. 
Vemietigd. S. 319. 23 Sept. 

Besluit t,ot schorsing van een besluit van 
den Raad der gemeente Arnhem tot vaststel 
ling van een huurverordening voor die ge-
meente. S. 252. 18 Juli. 

Vernietigd. S. 316. 23 Sept. 
- Besluit tot sr.horsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Zaandam d.d. 28 
Juni 1927 tot vaststelling van een huurver
ordening voor die gemeente. 

S. 253. 18 J'uli. 
Vernietigd. S. 315. 2:l Sept. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den Raad der gemeente Haarlem d.d. 18 Juli 
j .1. tot vaststelling van een huurverordcning 
voor die gemeente. S. 275. 27 ,Tuli. 

Vernietigd S. 318. 23 Sept. 
Besluit tot schorsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Eindhoven d.d. 
12 Juli j .1. tot vaststelling van een huur
verordening voor die gemeente. 

S. 276. 27 Juli. 
Vernietigd. S. 322. 23 Sept. 

Besluit tot schorsinll: van een besluit van 
den Raad der gemeente Groningen d.d. 
18 Juli j.l. tot vaststelling van een huur
verordening voor die gemeente. 

- S. 277. 27 Juli. 
Vernjetigd. S. 320. 23 Sept. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Tilburg, d .d. 18 Juli 
1927, tot vaststelling van een huurverorde
ning voor die gemeente. S. 289. Hl Aug. 

Schorsing verlengd. S. 323. 23 Sept. 
Vernietigd. S. 341. 28 Oct. 

- Koninklijk besluit-. Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan een 
gemeentebegrooting uit overweging dat de 
Raad der ( ± 2000 · zielen tellende) gemeente 
daarvan heeft geschrapt de jaarwedde van 
den eenigen ambtenaar ter secretarie, op de 
ambtenaren ePn verhaal van pensioens
bijdragen tot het maximum heeft willen toe
passen, hoewel de salarissen laag zijn, en 
eindelijk een sedert jaren toegekende grati
ficatie voor de politie heeft willen schrappen, 
hetgeen slechts op grond van dringende, hier 
niet aanwezige, redenen zou zijn te recht
vaardigen. 19 Aug. 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot wijziging der gemeentebegrooting, 
waarbij ~en post voor aanschaffing van school
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften, 
ten behoeve van een nieuwe school voor 
gewoon lager onderwijs, ontstaan tengevolge 
van de splitsing van een bestaande school in 
eene voor gewoon en eene voor uitgebreid 
lager onderwijs, ten laste van den gewonen 
dienst is gebracht; een dergelijke uitgave 
behoort t e worden gebracht ten laste van den 
kapitaaldienst. 19 Aug. 

- Koninlilijk besluit. Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan de 
gemeentebegrooting voor 1927, waarop onder 
de ontvangsten is uitgetrokken een bedrag 
als : ,,Gedeelte van het (vermoedelijk) batig 
slot van den gewonen dienst 1926" , daar de 
Raad niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 
een batig saldo op den gewonen dienst 1926 
tot een zoodanig bedrag te rekenen valt 

19 Aug: 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Hengelo (0.) d.d. 
25 Juli 1927, tot vaststelling van een huur
verordening voor die gemeente. 

S. 296. 1 Sept. 
- Verlengd. S. 323. 23 Sept. 
- Vernietigd. S. 342. 28 )et.. 
- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben 

terecht goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot het aangaan van een geldleening 
op grond dat een voorwaarde, krachtens 
welke de geldgeefster het recht zal hebben na 



815 ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1927 G 

een gerin~ aantal jaren met inachtneming va n 
een termijn van opzegging van zes maanden 
de geheele of gedeeltelijke aflossing van het 
restant der leening te vorderen, in hare toe
passing voor de gemeente tot ernstige moei
lijkheid aanleiding kan geven. 2 Sept. 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan eene 
wijziging der gemeentebegrooting in verband 
met den bouw van een nieuw ziekenhuis, nu 
in de behoefte aan een behoorlijke ziekenhuis
verzorging ook op andere, minder kostbare, 
wjjze kan worden voorzien. 2 Sept. 
Rondschrijven van den Minister van Binnen-

landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende plaatselijke belastingen. 27 Sept. 

- Koninklijk besluit. De wet geeft den Com
missaris der Koningin niet de bevoegdheid 
om aan Burg. en Weth. te bevelen de op hen 
rustende verplichting tot uitvoering van de 
hun bij art. 126 opgedragen taak op eene door 
hem, Commissaris, bepaalde wijze na te 
komen. - Ged. Staten hebben dan ook ten 
onrechte uit de weigering van den Raad en 
van B. en W. om mede te werken tot de uit
voering van een zoodanig bevel van den 
Commissaris afgeleid, dat de R aad weiger
achtig is om voor de uitvoering van een wet 
gelden op de begrooting uit t e trekken. . 

1 Oct. 

- Rondsohrijven·van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën 
betreffende : overzicht gemeentebegrootingen. 

14 Oct. 
- Koninklijk besluit. Toepasselijkheid van 4° 

van dit artikel op iemand die een hem be
hoorende gemeubelde woning heeft verhuurd 
aan zijn zoon, tegen een abnormaal lagen 
hum·prijs en met voorbehoud van voort
durenden vrijen toegang. Blz. 804. 18 Oct. 

Koninklj1k besluit. Terecht hebben Ged. 
Staten vernietigd een raadsbesluit tot toe
lating van iemand als raadslid op grond dat 
in een kiesdistrict een kiezer zonder toe
stemming van den voorzitter van het stem
bureau zich bij de invulling van zijn stembil
jet heeft doen b\jstaan en deze stem, indien 
zij op een bepaalde lijst is uitgebracht. van 
invloed is geweest op den uitslag der verkie
zing. 20 Oct. 

- Arrest van den Iloogen Raad. Art. 260 j0 • 

258 Gemeentewet. Verzet tegen dwangbevel 
wegens verschuldigd keurloon door de Recht
bank gegrond verklaard omdat de wet van 
22 Mei 1845 uitsluitend betrekking heeft. op 
invordering krachtens kohieren. - De door 
de R echtbank gegeven beslissing is onjuist ; 
zij is in strijd met de algemeene bewoordingen 
van art. 258 Gem.wet en met de bedoeling der 
wet zooals deze uit hare geschie<lenis bJ.ijkt. -
Verzet ongegrond verklaard. 27 Oct. 

- Koninklijk besluit. Het derde lid beoogt te 
voorzien in het geval, dat de Raad angst
vallig of nalatig in gebreke blijft de rechten 
der gemeente als eischer te doen gelden. Voor 
een geval, waarin het gaat over een vraag van 
bestuursbeleid, waarover alleen de Raad 
zeggenschap heeft, kan het derde lid niet 
worden geacht t,e zijn geschreven. 29 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Bij dat onder
zoek mocht de Rechtbank gebruik maken 
zoowel van de notulen der vergadering van 
den Raad als van officieele stukken - i.c. een 
ádres van een seheelonthoudersvereeniging -
welke toen ziJn ter sprake gekomen. - De 
stelling van het cassatieroiddel omtrent een 
der beweerde verschilpunten berust op een 
onjuiste lezing van het besluit van den Raad. 

31 Oct. 
- . Beschikking vall den Hoogen Raad. Voor 

de heffing door de gemeente overeenkomstig 
art. 238 der Gemeentewet van gelden voor 
het gebruik of genot van voor den openbaren 
dienst bestemde gemeentewerken, is noodig 
dat dat gebruik of genot zij overeenkomstig de 
bestemming van het gemeentewerk. - Met 
betrekking · tot gemeentegrond moet zoo
danig gebruik of genot derhalve zijn in over
eenstemming met de verkeersdoeleinden, welke 
bij den gemeentelijken straataanleg voor
zitten. - Van zoodanig gebruik of genot is bij 
het hebben van een balcon, een mtsteekijzer 
of een uithangbord boven de openbare straat, 
zonder meer, geen ~prake. 2 Nov. 

- Koninklijk besluit. De omstandigheid, dat 
Rurg. en Wetb. den plicht, hun bij het laatste 
lid van art. 31 der Gem.wet opgelegd, ver
zuimd hebben , kan niet leiden tot vernietiging 
van het besluit van den Raad tot niet
t,óelating. - De Raad heeft terecht tot niet
toelating besloten op grond dat bij den geloofs
brief niet was overgelegd het berioho, bedoeld 
in art. 13, derde lid. 4 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Zakelijke 
belasting op het bedrijf in de gemeente 
Echteld. - Art. 242, der Gemeentewet be
paalt, dat de maatstaf voor de heffing der 
zakelijke belasting op het bedrijf moet zijn 
het werkelijk gemiddelde der arbeiders in 
dat bedrijf in het belastingjaar werkzaam. -
Art. 5 der betrokken gemeenteverordening 
stelt zich op dit standpunt, dach art. 6, lid 3, 
bepalende dat voor de berekening der belas
ting buiten aanmerking blijven de maanden 
Jan., Febr., Maart, Oct. Nov., Dec., brengt 
hierin wijûging. Daardoor komt tie gemeente
verordemng in strijd m et de wet en mist ver
bindende kracht. - VermeUging van den 
opgeleg<len o.anslag is hiervan het gevol!!'.. 

16 Nov. 
- Koninklijk Besluit . Als werkforens kan niet 

wor<l.en beschouwd he gedelegeerd bestuurs
lid eener vereeniging die ongeveer 70 maal in 
_het belastingjaar ten kantore van het bP.drijf 
den arbeid van den directeur cont.roleert en 
voorts voor ten hoogste 14 dagen in dat jaar 
dien directeur vervangt. 17 Nov. 

- Koninklijk Be~lnit. Hoofdverblijf van ie
mand die in twee gemeenten een woning 
heeft. 17 rov. 

- Beschikking van den Hoogen R anrl. - Ge
meentelijke opcenten op de Rijksinkomsten
belasting. - fomand kan voor de toepassing 
der Rijksinkomstenbelaeting geacht worden 
binnen het Rijk in Europa ~e wonen zonder 
dat dit noodzakelijk ten gevolge heeft, dat 
hij zijn hoofdverblijf beeft in eenige gemeente 
hier te lande. - De omstandigheid, dat 
iemands ouders in eene bepaalde gemeente 
in Nederland wonen, is op zich zelf niet vol
doen<le om aan te nemen, dat de behtsting-
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plichtige ook aldaar zijn hoofdvervli_jf beeft. 
23 Nov. 

-- Koninklijk Besluit. E en Rijksontvanger, die 
met de jnnfog der plaat selijke inkomst enbe
lasting is belast, is t e beschouwen :i,]s a mbte
naar, bedoeld in art . 2:Jg der Gem.wee, en 
kan dus niet a ls l id van den R aad ,vorden 
toegelaten. 25 Nov. 

- Arrest van den H oogen Raad. Art . ~:ll der 
Gemeen:;ewet stempelt bet onderhoud van 
aan een gemeente toe behoorende wegen 

slechts t.ot een gemcentelast " behourlens be
staande wet t ige verpli0!1tingen van anderen'' , 
zoodat di t artikel de bevoegdheid van den 
provincialen wetgever om bet onderhoud 
vn n een zoodanigen weg aan C'C' n ander da n 
de gemeente op te dragen, onvcrlPt, laat. 

28 Nov. 
- Arrest va n den H oogen Raad. In art. 16 

der Alg. P olitieverordening va n Zoutelande 
is dtüdelijk, zij het ook in slecht Nederlandsch, 
uitgedrukt, dat houders van logementen hun 
inrichtingen va n des Zat erdagsavonds 10 
uur tot den daarop volgenden l\faandagmor
gen 5 uur gesloten moe, en honden. - E en 
logement zonder meer is, n a11r algemeen 
gangbaar spma kc,ebruik. een voor iedereen 
open staande, dei'=ba!ve voor het publiek t oe
gankelijke, inrichting; art. 16 voormeld 
heeft kenlijk het woord " logement.en" in dien 
·1.in opgevat, zoodat niet juist i~ het betoog, 
.r[at bedoeld a rtikel in zoover met, het oog op 
.art. l:J5 der Gemeentewet onver binilend zou 
:zijn. - (Concl. Adv. Gen. boven:tien: daa r
·gela ten, dat het in deze niet betreft een loge
ment met vergunning alleen voor logeer
gasten, doch slechts een zoodanige inrichting 
met verlof t ot verkoop van alcoholvrije dra n
ken, kan de verordening ook niet in strijd wor
den geacht met a rt. 7, t weede lid, der Drank
wet, aangezien het sluitingsverbod voor lo
geergast en niet geldt . ) - Uit het onderling 
verband der artt . 16 en 17 van voormelde 
.Alg. Po!itieverordenir,g blijkt, dat het ge
sloten houden van de in ar t . 16 genoemde 
im-ichtingen geenszins nitsluit het toelaten 
van personen, die in den zin der verordening 
geen bezoekers zij n. 28 Nov. 

- K oninklijk beslui t. Nu vaststaat dat de 
betrokkene op den da.turn, waarop Ged . 
Staten over zijne t oelating als Jid van den 
gemeenteraad uitspraak hebben gedaan, 
was ingezet ene der gemeente in den zin va n 
art . 19, laat st.c lid, hebben Ged. Sta ten terecht 
geoordeeld, dat tegen zjjne t oelating 1reen 
bezwaar best ond. 2 lJec. 

- K oninklijk besluit. Terecht hebben Ged . 
St aten goedkeuring onthouden aan eene 
gemeentebegrooting op grond dat de R aad 
weigerde op die begrooting als ba tig slot va.n 
den kapitaalsdienst der laat st vast gest elde 
rekening t e brengen hAt bedrag, door Ged . 
Stat en bij hun in kracht van gewij de gegaan 
be~Juit tot vast stelling dier rekening daarvoor 
bepaald. 2 Dec . 

- Koninklijk besluit,. Gemeen te van aanslag 
van personen die huizen bewonen welke in 
twee gemeenten zijn gelegen . 6 Dec. 

- Beschikking van den Hoogen Raa d. - Zake
lijke bedrijfsbelasting der gemeente Utrecht. 
- H et eerste cassatiemiddel kan niet tot 
cassatie leiden, daar daarin wordt opge-

komen tegen eene fei telijke vasts telling_ van 
den Raad va n Beroe p. - Eene redelijke ui t 
legging van art . 242e der Gemeentewet moet 
er t oe leiden om onder arbeiders, die ïn eene 
onderneming werkzaam zijn, niet alleen zoo
da nige personen te verstaan, die t ot de onder
neming staan in eene dienstverhouding als in 
de a rtt. 1637 en volgende va n het B. W. om
schreven, doch aUen, die bij de onderneming 
krachtens door haar v ,rstrekte opdracht den 
binnen haar bedrijfsdoel va llenden · arbeid 
verrichten . - Art. 4 der Utrechtse he belasting 
verordening, dat zich blijkbaa r heeft aange
sloten aan het bepaa lde in gezegd a rt. 242e der 
Gemeentewet, breidt het begrip a rbeider niet 
bui ten de in dit artikel der Gemeentewet 
gestelde grenzen ui t. - Uit de vast gestelde 
feiten heeft de R aad van Beroep t erecht af
geleid dat de hierbecl oelde broodbezorgers 
geregeld in het bedrijf van recla mant werk
zaam zijn. 7 Dec. 

- K oninklijk besluit. De onderteekening va n 
het in het derde lid bedoeld bericht door den 
,,burgemeeRter " in pla.at s van door den "voor
zitter van het hoofdstembureau", maakt dit 
bericht niet ongeldig, waar de burgemeester 
in verba nd met art . 33, zesde lid, der Kieswet 
in de betrokken, niet in kieskringen verdeelde, 
gemeente a mbtsha lve voorzit ter van het 
hoofdst embureau was en het door den R aad 
-k rachtens a rt. 60, 2° lid der Kieswet tot ver
VA,nger van den burgemeester als voorzi tte r 
van het stembureau aangeweze n lid zijne be 
noeming n iet had aangenomen en de burge
meester als voorzitter van het hoofdstem
bureau heeft gefungeerd. 9 Dec. 

- K oninklijk besluit. H et hProep tegen een 
besluit van Ged. St,aten, genomen krachtens 
a rt. 35, ka n n iet worden ingest eld door hem, 
die wel tot lid van den Raad is toegelaten , 
noch door leden van den ouden Raad. - E en 
door den Raad inge~teld beroep i~ niet 
ontva nkelijk , waar het desbetreffende besluit 
is genomen in een vergadering, bedoeld in 
a rt. 49 2° lid, gehouden zonder dat er tusschen 
de rondzending der oproepingsbriefjes en het 
uur der vergadering tenminste vier en twintig 
uur waren verloopen. 14 Dec. 

- K oninklijk besluit. Terech t heeft cl"l .d.aad 
n iet a ls Jid toegelaten iema nd die in den 
ouden R aad zit ting had en bij de verkif,zing 
ingevolgA art. 27 voor het nieuwe zittings
tijdperk tegelijk met zijn ouderen broeder 
gekozen is . 1.5 Dec. 

- K oninklij k beslui t. Als werkforens moet 
worden beschouwd de aannemer, die in een 
gemeente op een werk een keet hPeft , in welke 
hij wekelijks de loonen van z\jn personeel 
ui t. betaalt. 17 Dec. 

- K oninklijk besluit . Toepasselijkhdd van 4°. 
van dit. Brtikel t en aanzien van iemand die in 
eene gemeente een voor kortstondig verblijf 
rngericht~n koepel bezit. 17 Dec. 

- K oninkljJk besluit. Nu vaststaat da t t en 
t ij de waarop de R aad den geloofsbrief van een 
gekozen raadslid ondr.rzocht, diens geboorte 
akte zich niet bij den geloofsbrief bevond, 
heeft de Raad t erecht tot niet -toelating be
slote n. Daa raan doet niet af, dat de burge
meester de door den secreta ris der gmncent,e 
biJ den geloo!Rhrief gevoegde gehoorte
a kt.e, uit een vorig dossier gelir ht, weder 
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heeft verwijderd als behoorende die, naar 
zijn meening, tot het archief der gemeente. 

22 Dec. 
- Koninklijk besluit. Nu bij i'{. . R. was be

slist dat de Raad niet bevoegd WM van zijn 
ingevolge art. 75 L. O.-wet genomen en in
middels onherroepelijk geworden besluit tot 
beschikbaarstelling van gelden voor school
bouw terug te komen en B. en ,v. geweigerd 
hadden daarop aan art. 78 ui tvoering te 
geven, is hierin terecht overeenkom~tig art. 
127 Gemeente·wet door· den Commissaris der 
Koningin voorzien door beschikbaarstelling 
van gelden uit de gemeentekas en hebben 
Ged. Staten vervolgens terecht krachtens 
art. 212 Gemeentewet de gemeentebegroot ing 
gewijzigd, toen de Raad zulks weigerde. 

24 Dec. 
- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben 

terecht goedkeuring onthouden aan de be
grooting eener gemeente van ± 50,000 inwo
ners op grond dat: 1°. de kosten van her
bestrating uit den gewonen dienst behooren te 
worden betaald; 2°. de loonen van _;verkl ieden 
bij ziekte, verlof e. tl. slechts dan op den kapi
taaldienst mogen worden gebracht, indien 
het personeel gebruikt worcl.t voor de uit
voering van buitengewone werken ; 3°. de 
kost,en van werkverschaffing en de daarmee 
verband houdende verzekeringskosteD slechts 
dan uit den kapitaaldienst behooren te worden 
betaald, wanneer de werkloozen tewerkgesteld 
worden bij werken, die uit den kapitaaldienst 
worden betaald. voorzoover uit het gebruik 
van ongeschoolde krachten niet extracuit
gaven voortvloeien, mits de werken, indien zij 
improductief zijn, niet slechts ter wille van 
werkverschaffing worden ondernomen: 4°. een 
post van f 6000 voor onvoorziene uitgaven te 
laag is. 30 Dec. 

Zie ook : Financieele verhouding tusschen 
Rijk en gemeente. 

Geneeskundig Staritstoezicht. 
Hinderwet. 
llfotor- en Rijwielwet. 
Onderwijs hooger. 
Onderwijs lager. 
Pe1~~ioenen en wachl{Jelden. 
Sterke drank. 
Volkshui8v,stfrig. 
ZondagYwet. 

Gemeentegrenzen. "Vet tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Ha.arlem, Velsen, 
Bloemendaal, Heemstede, alsmede Haarlem
merliede en Spaarnwoude en opheffing der 
gemeenten Schoten en Spa.a.rndam. 

. S. 86. 21 April. 
- Wet tot uitbreiding van de gemeente Breda 

met gedeelten van de gemeenten 'leteringen, 
Ginneken en Bavel en Princenhage. 

S. 87. 21 April. 
Gemeenteverordeningen. Zie: Gemeentebestuur. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot vast 

stelling van de vijfde uitgave der Nederland
srhe Pharn:.acopee. S. 1. 4 J an. 

- Besluit tot nadere aanwijzing van de genees
middelen, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 9 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, zooals 
die wet is gewiJzigd. S. 13. 19 Jan. 

- Wet tot regeling van de bereiding en het in 

JP27 

het verkeer brengen van sera en vaccins 
bestemd voor gebruik bij den mensch. 

S. 91. 21 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 11 Maart 1914, S. 148, tot regeling van 
het examen als apothekers-adsistE>nt. 

S. 254. 19 Juli. 
- .ó:oninklijk beslui t. De vraag of de verlos

kundige armenpraktijk in de gemeente aan 
een geneesheer dan wel aan eene vroedvrouw 
moet worden Opgedragen, betreft de huis
houding d e r gemeente en stnat dus t-er beoor
deeling van den gemeenteraad. Ged. Staten 
hebben dus, nu nit een oogpunt van financieel 
beleid tegen de in verband met het desbetref
fend raadubesluit, noodige begrootingswijzi
ging geen bezwaar bestaat, ten onrechte aan 
die begrootingswiJziging hun goedkeuring 
onthouden. 25 Oct. 

Gezondheidscommissie. Zie: Votksr,ewndheid. 
Giro. Zie : Posterijen en --. 
Grenzen. Zi e : Gemeenteqrenze•i. 
Grondwet. Arrest van den Hoogen Raad. De 

K oning he1Jft, krachtens art. 63 Grondwet, 
de bevoegdheid om een eenmaal door hem 
vastgestelde salarisregeling naar goedvinden 
te wijzigPn. - Het is niet in te zien, waarom 
de salarisregeling van art. 40 Bez. besluit 
aan die wijzigingsbevoegdheid zou ziJn ont
trokken. Dat daarbij een waarborg voor 
behoud van salaris werd gegeven, doet niet 
af; die waarborg is door de intrekking ver
dwenen. - Alleen dan zou de waarborg, ook 
na hare intrekking kunnen doorwerken, indien 
door die waarborg een aanspraak in het leven 
,eeroepcn was, welke de intrekking van het 
voorschrift, waarin zij was vervat, niet kan 
verdwijnen, omdat zij viel onder de bescher
ming van een we"telijk voorschrift van hoo
gere kracht dan bedoeld voorschrift (een 
alg. maatr. v. bestuur) en daardoor aaD ,het 
ingrijpen van den Koning a ls wetgever was 
onttrokken. - Zie Concl. Adv.-Gen. , ov"lr den 
aard van het voorschrift in vPrband met de 
verhouding Staat-individu. 25 Mrt. 

Haring. Wet tot voorkoming van misbruiken 
in den uitvoerhandel van haring. 

S. 387. 16 Dec. 
Hinderwet. Besluit tot vernietiging va.n de door 

den Raad der gemeente H eemstede, d.d. 
29 April 1920, n°. 39, krachtens artikel 4, 
onder 2°., der E:inderwet, vastgestelde ver
ordening, gewijzigd bij de raadsbesluiten van 
19 Mei 1921, n°. 46 en 19 Juli 1923, n°. 64. 

S. 295. 1 Sept. 
- Koninklijk besluit. De H inderwet is niet 

toepasselijk op inrichtingen, die ten tijde van 
haar inwerkingtreden reeds bestonden en, 
volgens aan haar anterieure bepalingen geen 
vergunning behoefden. · 2 Sept . 

- Besluit, houdende beschikking op het beroep 
ingesteld door de firma J·. van Zweten Zonen 
te Rotterdam tegen het besluit van Burge
meester en \Vethouders dier gemeente van 
19/25 Augustus 1926, waarbij haar en haren 
rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergun
ning is verleendtot het oprichten van 
eene inrichting tot het verwerken van kaas 
met zes electromotoren, met een gezamenlijk 
vermogen van ten hoogste 18 P.K. voor het 
drijven van een goederenlift, een transporteur 

ö2 
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en vier transportabele kaasschrapmachines. 
S. 348. 5 Nov . 

- Koninklijk besluit. Onder de benaming 
"katoendrukkerijen en wasscherijen" in art. 2 
onder XVI der wet behooren enkel katoen
wasscherijen te worden verstaan. 

30 Dec. 
Huuraanzeggingswet. Besluit, houdende ver

klaring als bedoeld in a rtikel 16 der Huur
aanzeggingswet. S. ll. 18 J·an. 

Huurcommissiewet. Besluit, houdende ver
klaring als bedoeld in art . 15, tweede lid , der 
Huurcommissiewet. S. 9. 18 J·an. 

- Arrest van den Hoogen Raad. H et door 
requirant verhuud perceel, bestaande in 
winkel- en woningruimte, was, volgens a rt . 
13a, een "woning" . Het feit dat de Huur
commissie heeft gedwaald, äoor alleen ten 
aanzien van de woningruimte, den huurprijs 
vast te stellen, gaf requirant geen bevoegd
heid, voor de "woning" een hoogere vergoe
ding te bedingen dan wettelijk geoorloofd 
was. - Qualificatie in overeenstemming 
gebracht met art. 9. Overigens beroep tegen 
hetveroordeelend vonnisverworpen. 27 Juni. 

Huuropzeggingswet. Besluit, houdende ver 
klaring als bedoeld in a rtikel 11, tweede lid, 
der Huuropzeggingswet. 

S. 10. 18 Jan. 
- Arrest van den Hoogen R aad. De Ka nton

rechter, die, na opheffing der H uurcommissie 
door B. en W. te Utrecht, terecht kennis nam 
van het verzoek tot nietigverklaring der huur
opzegging, had, nu art. 2a der Huuropzeggings
wet de volle taak der Huurcommissie aan den 
Kantonrechter opdraagt, ook moeten voldoen 
aan het verzoek om een voor de woning rede
lijken huurprijs te bepalen. - Beschikking 
in het, belang der wet vernietigd. 24 Febr. 

Indië. ( Nederlandsch-) Besluit tot wijziging 
van het reglement voor het \,Veduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke 
Ambtenaren in Nederlands~h-Jndië. 

S. 56. l 8 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van den algemeenen 

maatregel van bestuur houdende regeling 
van de uitbetaling in Nederland van pensioe
nen, gagementen, onderstanden, toelagen van 
broeders der Orde van den Nederlandschen 
Leeuw en verhoogde soldjien van ridders der 
Militaire Willemsorde ten laste der geldmid
delen van ederlandscb-Indië, Suriname en 
Curaçao (Staatsblad 1925 n°. 470). 

S. 58. ~2 Mrt. 
- Besluit houdende regeling van pensioen

aanspraken van Europeesche ambt,enaren in 
dienst van provinciën en van als zelfstandige 
gemeenschappen aangewezen gedeelten van 
provinciën in ederlandscb-Indië, a lsmede 
van de weduwen en weezen van die ambte
naren. S. 95. 25 April. 

- Besluit t ot wijziging van het K. B. van 27 
Augustus 1913, n°. 64 (Ned . Staatsblad n°. 
363, Jnd. Staatsblad n°. 658) op de benoem
baarheid tot betrekkingen bij den burger
lijken dienst in Nederlandsch-Iudië. 

S. 96. 25 April. 
- Besluit tot nadere wjjziging van het Regle

ment op het verleenen van verlof, na opzen
ding naar Nederland, aan militairen beneden 
den rang van onder-luitenant van het, Neder
landsch-Indische leger. l::,. 117. 28 April. 

- Wet, houdende positie-regeling van ambte
naren, in dienst van Nederlandscb-Indië, 
Suriname of Curaçao. leden der Staten
Generaal. S. 122. 30 April. 

- Wet, houdende bekrachtiging van twee door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië l<rachtens artikel 183, tweede lid, van 
de Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnantiën en nadere wijziging en aanvulling 
van de Indische Tariefwet (Ned. taatsb!ad 
1924. no. 421 ; Ind. Staat,sblàd 1924, n°. 487 ). 

S. 128. 30 April. 
- Wet, houdende wijziging van de Javasche 

Bankwet 1922. S. 129. 30 April. 
- Wet, houdende regeling van de begro<>tingen 

en rekeningen van Landsbedrijven in Neder
landsch-Indië. R 174. 10 Juni. 

- Besluit tot herziening van de gagements- en 
pensioensbedragen van de Europeesche mili
tairen van het Nederlandsch -Indische Leger, 
cüe vóór 1 Januari 1920 recht op gagement 
of pensioen hebben verkregen. 

S. 233. 1 Juli. 
-- Wet tot voorziening in de behoefte aan kas

aeld voor den Indischen dienst hier te lande 
gedurende het jaar 1928. 

S. 434. 30 Dec . 
Inkomstenbelasting. (Rijks) Wet houdende 

nader evoorzieningen ten aanzien van de 
heffing van de vermogensbelasting, de ver
dedigingsbelasting I en de inkomst,enbelas
ting. 8. 98. 28 April. 

- Wet tot wijziging der Wet op de Inkom-
stenbela~ting 1914. S. 99. 28 April. 

- Wet tot wijziging van de artt . 9 en 19 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, de artt. 
6 en 8 der Wet op de vermogensbelll.$ting en 
de artt. 7 en 9 der Wet van 18 Augustus 1916, 
S. 411 , op de Verdedigingsbelastingen I. 

S. 100. 28 April. 
- Besluit, houdende bepabngen betreffende de 

srhattingscommissi"n voor de inkomsten
belasting. S. 180. 14 .Juni. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. - Ge
meentelijke opcenten op de Rijksinkomsten
belasting. - Iemand kan voor de toepassing 
der Rijksinkomstenbelasting geacht worden 
binnen het Rijk in Europa te wonen zonder 
da t dit noodzakelijk ten gevolge heeft, dat 
hij zijn hoofdverblijf heeft in eerrige gemeente 
hier te lande. - De omstandigheid, dat 
iemands ouders in eene bepaalde gemeente 
in Nederland wonen, is op zich zelf niet vol
doende om aan te nemen, dat de belasting
plichtige ook aldaar zijn hoofdverblijf heeft. 

23 Nov. 
- Zie ook : Gemeenlebes1uur. 
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit 

tot wijziging van het K. B. rnn den 12den 
September 1924, S. 446, tot uitvoering van 
artikel 4, derde lid, der Ouderdomswet 1919. 

S. 5. 13 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 

April 1923, S. l ·;6, tot herzierring van het 
K. B. van 17 Maart 1 :)21, S. 538, laatstelijk 
gewijzii!d bij K. B. van 16 November 1926, S. 
377, tot vaststelling van een algemeeuen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
a rt ikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 21, 
vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid, der 
Ouderdomswet 1919, en tot vast telling va n 
een algemeenen maatregel van bestuur, a ls 
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bed0eld in artikel XX van de wet van 19 Mei 
1922, S. :352_. van welk gewijzigd besluit de 
tekst bekend gemaakt is bij K. B. van 28 De
cember 192fi .. (Staarsblad n°. 449). 

S. 43. 24 Febr. 
- Arrest Yan den Hoogen Raad. Indien de 

rechter de niet-ontvankeljjk!1Pid van het 
0. M. in zijne vervolging had moeten uit
spreken en het vonnis de beslissing daarom
trent niet bevat, moet het vonnis vernietigd 
en de zaak verwezen worden. -- Aan de ver
plichting om de premie in zegeh te betalen 
moet ;,;ijn voldaan uiterlijk bij de betaling in 
geld aan den arbeider. Derhalve i:i bij niet 
voldoening daarvan de overtreding gepleegd 
en ook voltooid en vervalt het recht tot straf
vordering een jaar later. tenzij binnen dien 
tijd de verjaring is gestuit. 28 Febr. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 409 der 
Invahditeitswet. houdende ,a tstelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur be
treffende de controle op de naleving van de 
bepalingen der Invaliditeitswet door ker
misreizigers. S. 165. 25 Mei. 

· - Besluit tot wijziging van het K. B. van 10 
Juni 19l!l, S. 324_ tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld bij a.r ~ikel 27, eerste lid, letters b, c,d, e, 
/ en ,, der Invaliditeitswet, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 30 Janu
ari 1924 (Staatsbl,1,d n°. 25). · 

S. 337. 17 Oct,. 
- Besluit tot wijziging van het K oninklijk 

besluit van 22 November 1919 (Staatsbl.ad 
n°. 764), houdende vaststelling van de mo
dellen der rentezegels en van aanwijzing der 
plaatsen, waarop de rentezegels ten verkoop 
voorhanden zullen zijn, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewij zigd bij Koninklijk besluit 
van 16 Juni 1926 (Staateblad n°. 196). 

S. 374. 10 Dec. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 Maart 1919 (Staatsblad n°. 
107), tot uitvoering van artikel 243 der In 
validiteitswet, zooals dat besluit laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 
October 1926 (8taa!,Nad n°. 363). 

S. 386. 15 Dec. 
Jachtrecht. Arrest van den Hoogen Raad. 

Niet elk terrein, waarop bessenstruiken groei
en en groenten gekweekt worden, is als een 
tuin' in den zin van art. 20 onder g der Jacht
wet aan te merken ; overeenkomstig het 
spra.akgebruik wordt hiervoor mede ~er
eischt, dat het perceel door een schuttmg, 
heg of anderszins van de aangrenzende per
ceelen is afgescheiden. Bjj telastelegging van 
overtreding van het verbod van art. 20 aan
hef en onder g moet dus omtrent het bestaan 
der afscheiding beslist worden. - Anders 
Concl. 0. M. 3 J an. 

- Besluit ter uitvoering van art. l, derde lid, 
der Jachtwet 1923. S. :u. 14 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Onder materi
alen tot vervaardiging van st.rikken moeten 
in art. Hl der ,Jachtwet· worden verstaan 
materialen tot die vervaardiging geschikt. -
H et beroep op een andere best emming van die 
materialen is een beroep op een omstandig
heid, welke de strafbaarheid zou uitsluiten, 
de verwerping waarvan voldoende met rede
nen wordt omkleed door de overweging, <lat 

van een andere bestemming niet is gebleken. 
- De rechter kan nit eigen waarneming het 
bewijs putten van de omstandigheid, dat een 
stuk van overtuiging is koperdraad, geschikt 
tot onmiddell ijke vervaardiging van strikken . 

1-t Febr. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De verwer

ping van het namens verdachten gevoerd 
verweer, dat zij zich zouden hebben _bevon
den in gezelschap van den tot het genot der 
jacht gerechtigde, is naar den ei~ch der wet 
gemotiveerd. - .. In gezehchap van den 
eigenaar of rechthebbenae" van art. 4 ,Jacht
wet 1923 beteekent .,in gezelschap jagen van 
den eigenaar of rechthebbende''., terwijl de 
om~tandigheid dat deze bij het jagen tegen
woordig was op zich zelf niet in aanmerJring 
kan worden genomen tot goedmakine: van 
het ontbreken van een schriftelijk bewijs. 
(I . c. werd namen~ verdachten aangevoerd 
dat de rechthebbende zich op den weg be
vond rn mondeling t0estemming had gege
ven. R P.d. ·, -- H et zich in gezelschap van 
den jachtgerechtigde bevinden is een recht
vaardigingsgrond. Het ontbreken daarvan 
is geen bestanddeel van het strafbaar feit en 
behoort ook niet in de qnalificatie "Voor te 
komen. 16 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Machtiging 
krachtens de Vuurwapenwet tot het voor
handen hebben van een enkelloops jacht
geweer in de woning en in het jachtveld. -
Deze machtiging heft voor den houder niet 
op het b ji art. 23 der Jachtwet 1923 gestelde 
verbod. Art,. 26 der ,Jachtwet heeft het oog 
op geheel andere voorschriften. - Ten on
rechte derhalve heeft de Rechtbank den ver
dachte, die zich met schietgeweer zonder 
jachtakte in het veld bevond, ontslagen van 
rechtsvervolging op grond van de hem krach
tens de Vuurwapenwet verleende machtiging. 

30 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Noch de 

wet van 1852, noch die van 1857 strekt hare 
werking nit over het gebied der zee, waarvan 
eigendom~recht in burgerrechtelijken zin 
niet ,vordt uitgeoefend. - Ondanks de alge
meene bepaling van art. 5, moet hetzelfde 
worden aangenomen voor de Jachtwet 1923. 
- Het, zonder voorzien te zijn van een jacht
akte jagen op de Waddenzee - aangenomen 
al, dat in de dagvaarding met "plevieren" 
zijn bedoeld de in art. 2 genoemde "goud
plevieren", daar anders van "jagen" geen 
sprake kan zijn - is dus terecht niet straf
baar geoordeeld. 20 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Bij veroor
deeling wegens het zich met kunstlicht in 
het veld buiten openbare wegen of voetpaden, 
bevinden, laat de Jachtwet niet toe verbeurd
verklaring en bevel tot vernietiging der in 
beslag genomen carbidlantaarn. - Dat hier 
van de bevoegdheid van art. 354 Sv. zou zijn 
gebruik gemaakt, blijkt niet,. 31 Oct. 

Kaas. Zie : W arenwd. 
Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewijzen. 

Besluit tot wijziging van het K. B. van 26 
April 1922, S. 226, tot vaststelling van de 
tarieven voor niet in de wet van den 3den 
April 1922, S. 166, voorziene verrichtingen 
van ambtenaren van de hypotheken en van 
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het kadaster ten behoeve van belanghebben
den. S. 20. 28 Jan. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 
K. B. van 19 Juni 1922, S. 409, tot vast
stelling van de rechten, verschuldigd voor 
verrichtingen aan de bewaringen van de 
hypotheken, het kadaster en de scheeps
bewijzen, noorlig voor de heffing van omslagen 
of andere belastingen in waterschappen, veen
schappen en veenpolders, die als publiek
rechtelijke instellingen zijn ingericht. 

S. 49. 8 Mrt. 
- Wet tot. wijziging der Zegelwet 1917 en der 

Wet van 3 April 1922, S. 166, tot herziening 
van de tarieven voor verrichtingen aan de 
bewaringen van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen. S. 258. 21 Juli. 

- Besluit, houdende vaststelling van tarieven 
voor verrichtingen ten kantore van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen. 

S. 377. 14 Dec. 
Kaden. Zie: Dijken. 
Kanalen. Zie : Scheepvaart. 
Kanselarijleges . ·wet, houdende wijziging van 

de Zegelwet 1917 en van de Wet op de Kan
selarijrechten. S. 187. 23 Juni. 

- Besluit, houdende vaststelling van het tijd
stip der inwerkingtreding van de Wet van 
23 Juni 1927, S. 187 en van het K. B. van 23 
Juni 1927 (Staatsblad n°. 188). S. 203. 25 Juni . 

Keuringsdienst. Zie: Wflrenwe1• 

Kiesrecht. Besluit tot bepaling van den ter
mijn bedoeld in art. 12n. van het K . B. van 
12 December 1917, S. 692, sedert gewijzigd, 
betreffende het gebruik van stemkisten. 

S. 42. 24 Febr., 
- Besluit tot vervanging van het Model XII, 

behoorende bij het K. B. van 27 April 1922, 
S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale Wet 
en der Gemeentewet door een gewijzigd 
Model XII. .S. 7,ï. 2 Apri!. 

- Zie ook : Gemeentebestuur. 
Krankzinnigen en Idioten. Besluit tot nadeer 

wijziging van het K. B. van 2 December 1918, 
S. 771, houdende reorganisatie van het Pro
vinciaal .7,iekenhuis nabij Santpoort. 

S. 6. 15 Jan. 
- Beslui t 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 krankzinnigen 
op te richten. . 7. 15 J an. 

- Besluit, houdende aanwijzing van het 
Groot Centraal Gesticht voor ,Toodsche Inva
lirlen, te Amsterdam, als eene inricht ing, die 
niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 12. 18 Jan. 
• - Besluit waarbij : 1°. aan de Vereeniging tot 

Christelijke Verzorging van Krankzinnigen 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, vergun
ning wordt verleend_ om van de Stichting 
,.Vogelenzang", welke in de gemeented Ben
nebroek, Bloemendaal en Hillegom zal wor
den 'tot stand gebracht, vier paviljoenen in 
te richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
en 2°. van die stichting de beide observatie
paviljoenen worden aangewezen als eene in
richting, die ni~t als gesticht voor krankzin-

nigen wordt- beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 17A. 26 Jan. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 21 Juli 1922, S. 458, waarbij aan het be
stuur van de stichting .,Beileroord", te Bei
len, vergunning werd verleend tot het op
richten van een gesticht voor krankzinnigen 
in de gemeente Beilen. S. 81. 9 April. 

- Be~luit houdende nadere w\jziging van het 
K. B. van 4 November 1890, S. 160, tot-bepa
ling van het ma,·im.um der verpleegden en 
het minimum der geneeskundigen in het 
krankzinnigengesticht "Het St. Joris-Gast
huis" te Delft en van het K. B. van 5 Decem
be~ 1892, S. 259, waarbij aan het bestuur der 
gemeente Delft vergunning wordt verleend, 
in die gemeente op een terrein. gelegen in 
den Klein-Vrijenbanschen polrler een ge2ticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

S. 82. 9 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 17 Maart-- 1900, S. 34, houdende vergun
ning aan Provisoren van het Oude en Nieuwe 
Gasthuis te Zutphen, bestuurders van het 
krankzinnigengesticht aldaar, tot oprichting 
van een gesticht voor krankzinnigen op het 
landgoed "het Graffel' ·, gemeente Warns
veld, alsmede bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minimum der genees
kundigen. S. 168. 3 Juni. 

- Besluit, houdende aanwij dng van de R. K. 
Psychiatrisch-Neurologische Kliniek t e Was
senaar, afdeeling van de St. ,Tacobus-Stich
ting, als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. S. 23:'i. 4 ,Tuli. 

Besluit, waarbij aan de Vereeniging der 
Zusters van Liefde, gevestigd te Venray, 
vergunning wordt verleend op een terrein in 
de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
een gesticht ,oor krankzinnigen op te richten. 

S. 281. 29 Juli. 
- Besluit, houdende aanwijzing va.n het Ze

nuwpavilioen van het St. Canisius zieken
huis te Nijmegen als eene inrichting, die niet 
a ls krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank-· 
zinnigen worden verpleegd. S. 303. 2 Sept. 

- Rondschrijven van den l\'linister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan Heereu 
Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende artikel 14 
Krankzinnigenwet. 2 Nov. 

- BePluit, houdende: 1°. intrekking van het 
Koninkl\jk be9luit van 9 October 1885 
(Staatsblad n°. 184) tot lepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskun::l.igen voor het krankzinnigen
gesticht te Rosmalen ; 2°. vergunning aan de 
Vereeniging .,Coudewater", gevestigd te 
's-H er1ogenbosch-, om de gebouwen harer 
•tichting "Coudewater" te R Jsmalen. voor 
een gedeelte in te r ichten als krankzinnigen
gesticht ; 3°. aanwij~ing van de villa .. ~anato
rium de Loofert", behoorende tot de stich
ting "f!oudewater" als eene inrichting, welke 
niet al• krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan t,wee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 399. 22 Dec. 
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- Besluit tot 11adere wij,,iging van het Knnink
lijk Be<hüt. van 17 December 1917 (Staa/8-
blad n°, 720) houdende reorganisatie van het 
krankzinnigengesticht "Brinkgreven" 'n de 
gemeenten Devent.er en D iepen"een, 

S. 469. 31 Dec . 
Zie ook : Armwezen. 

Landarbeiderswet. Wet tot wij,.iging van de 
Landarbeiderswet. S: 389. 16 Dec. 

Landbouw. Mededeeling va.n het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
betreffende het vervoer van mollevellen. 

26 Sept. 
- Zie ook: r>nqevallenwr=eke,;ny. 
Landsdrukkerij. Besluit tot nadere vaststel

ling van het tarief voor de verkrijgbaarstel
ling van drukwerken, welke door de Alge
meene Landsdrukkerij worden uitgegeven. 

S. 427. 29 Dec. 
Leeningen. Zie: 8ch.11ld. (Nat.) 
Loodswezen. Besluit, houdende wijziging va.n 

de Bijzondere R ecrJementen op den Loods
dienst in het I • en 2• district, in het 3• district 
en in het 4• en 5° district. vastgesteld bij 
K. B. van 23 Maart 1925 (Stbl. n°, 106:. 

S, tl9. 1 April. 
Luchtvaart. Rondschrijven van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën, betreffende lan
ding van vreemde vliegtuioen. 19 Mei. 

- Wet tot bevordering van het onderhouden 
van luchtdiensten tusschen Nederland en het 
buitenland door de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij voor Nederland en Koloniën. 

S. 228. 30 Juni. 
- Rondschrijven van den Minister van Water

staat aan Burgemeester en Wethouders van 
alle Gemeenten, bet.reffende : oplaten van 
kabelballons en kabelvliegers. (Vervolg op 
schrijven van 12 Mei 1924, n°. 344, Afdeeling 
Waterstaat A., 15 ,Juli. 

- Rondschrijven van den Minister van Water 
staat betreffende kenmerken van lucht
vaartuigen, :l Aug. 

- Zie ook : Tractaten. 
Margarine. Zie : Boter en Margarine. 
Maten en Gewichten. Besluit t ot regeling van 

den herijk der maten en gewichten in 1928 
en 1929. S. 397. 17 Dec. 

Militaire Willemsorde. Besluit tot wijziging 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
houdende regeling van de uitbetaling in 

ederland van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw en 
verhoogde soldijen van ridders der Militaire 
Willemsorde ten laste der geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
(Staatsblad 1925 n°. 470). S. 58. 22 Mrt. 

Militaire Zaken. Besluit tot wijziging van 
het K. B. van den llden Mei 1922, S. 279, 
houdende regelen voor het militaire genees
kundig onderzoek, bedoeld in de Pensioen
en Be'vorderingswetten voor de zee- en de 
landmacht. S. 30. 10 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het Militair K eu-
ringsreglement. S. 35. 19 Febr. 

- Wet tot verleenen van steun, in den vorm 
van eene jaarlijksche uitkeering voor ééns, 
aan zoogenaamde mobilisatieslachtoffers. · 

S. 161. 13 Mei. 

- Besluit tot wijziging van de itrtikelen 16, 
23 en 26 van het K . B. van 28 Maart 1925, 
S. 126. houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zieke en gewonde per
sonen, behoorende tot de legers of vloten van 
oorlogvoe rende mogendheden en voorziening 
in de hulpverleening en inlichtingendienst 
ten aanzien van kr i.igsgevangenen en ge
ïnterneerden. S. 181. 16 J um. 

- Besluit, houdende wjjziging van het Regle
ment betreffende dP Krijistucht, vastgesteld 
bij K. R. van 31 Juli 111?2 (Stbl. n°. 476). 

S. 182. 17 Juni . 
- Besluit tot wijziging van het K . B. van 

27 Februari 1922, S. 91, houdende vaststelling 
van de eischen van voorgeoefendheid. 

E,. 230 . 30 .Juni. 
- Besluit, houdende wijziging in .de aanwijzing 

der gezagsgebieden der territoriale bevel
hebbèrs. S. 243. 6 J uli. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
cont ingent gewone dienstplichtigen der lich
ting 1928. S. 278. 27 Juli. 

- Besluit t er bepaling van het tijdstip van het 
in werking treden voor de militairen der zee
macht beneden den rang van officier van het 
bepaalde onder a van het K . B. v::in 25 No
vember 1926 /Stbl. n° . :l85\. 

. S. 291. 19 Aug. 
- Besluit tot verhooging van de pensioenen, 

gagementen en onderstanden van de gewezen 
officieren en militairen beneden dien rang van 
de voormalige landmacht in West-Indië, die 
vóór l Januari 1920 den dienst verlieten. 

S. 306. 2 Sept. 
- Besluit, betreffende de verboden kringen 

van den Wal van Gorinchem. 
S. 324. 23 Sept. 

- Besluit, houdende voorloopige voorzieningen 
omtrent het georganiseerd overleg voor het 
militaire personeel der landmacht. 

S. 332. 10 Oct. 
- Wet tot wijziging van de Wet voor het 

reserve-personeel der landmacht 1905. 
S. 365. 10 Nov. 

- Zie ook: Indië (Neder1.). 
,, ,, PeMioen en wachtgelden. 

Ministerieele Departementen. Wet tot ophef
fing van het Bouwfonds voor de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen. S. 88 . 21 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen betreffende den GeneeJkundigen Raad 
van het Departement van Koloniën. 

s. 398. 17 n ee. 
Mobilisatieslachto !Iers. Wet tot verleenen van 

steun, in den vorm van eene jaarlijksche uit
keering voor ééns, aan zoogenaamde mobili-
satieslachtoffers. S. 161. 13 Mei. 

Mollen. Zie : Lanilhouw. . 
Monumenten. Rondschrijven van den Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan Burgemeest er en Wethouders van alle 
gemeenten, betreffende : gedeukteekenen van 
Geschiedenis en Kunst. 15 Febr. 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen 
Raad. Art. 15 Motor- en Rijw.wet stelt ook 
strafbaa r zoodanig rijden, hetwelk, a lle om
standigheden in aanmerking genomen, onde 
meer door de wijze, waarop het geschied{ 
het verkeer op den weg onveilig maakt, het'. 
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geen ook kan geschieden daar, waar verkeer 
geregeld plaats vindt , a l bevinden zich precies 
op bet oogenblik dat, en juist ter plaatse 
waar het bedoelde rijden plaats vindt, 
geene andere voertuigen of personen. -
Hiertegen doet niet af, dat volgens de artt. 4a 
en b en 13 onder .l van het Motor- en Rijw.
Reglement men a lleen strafbaar zou zijn, 
wanneer door het achterwege laten van teeken 
of signaal de veiligheid van het verkeer in het 
gedrang komt, vermits door die bepalingen 
geP,n afbreuk kan worden gedaan aan hetgeen 
bij het wetsart,ikel is vastgesteld. 7 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
ter uitvoering van de Motor- en R(jwielwet. 

S. 143. 30 April. 
In werking treden. S. 288. 19 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Uit de onder
havige Verordening bliJkt op voor een ieder 
duidelijke wijze dat in het ten deze toegepaste 
art. 50a is gegeven een voorschrift ten aanzien 
van wegen binnen de hebouwde kommen 
eener gemeente, als in art. 8Mot.-enRijw.wet 
bedoeld. - In verband daarmede hebben de 
woorden "volgens vastgesteld model" de 
bet eekenis van,, volgens een door den Minister 
van Waterstaat vastgesteld model" . -
Definitie van "bebouwde kom" gegeven in de 
Verordening: ,,elke bijeengebouwde huizen
groep van ten minste tien huizen; huizen of 
gebouwen, die door gP,en grootere onbebouwde 
ruimte dan van 100 Meter van dien huizen
groep zijn gescheiden, daaronder begrepen" . 
Zie daarover Concl. Adv.-Gen. 9 Mei. 

- Rondschrijven van den Minister van Water
staat aan de Commi~sari sen der Koningin 
in de verschillende provinciën (uitgezonderd 
Zuid-Holland), betreffende: toepassing art.15 
eerste lid onder 4° a der gewijzigde Motor
en Rijwielwet. 2 Juli. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen 
van de Motor- en Rijwielwet en tot vast
stelling van het bij § 2 van de wet van 1 No
vember 1924 (Stbl. n°. 492) bedoelde tijdvak. 

S. 287. 19 Aug. 
Gewijzigd. S . 330. 8 Oct. 

- Beschikking van den Mini~ter van Water
staat, houdende de "Motor- en Rijwiel-
beschikking". 29 Aug. 

Gewijzigd. 28 Dec. 
- Besluit tot vaststP,IJing van bijzondere voor

schriften ter uitvoerincr van de Motor- en 
Rijwielwet voor het vecli:eer op enkele wegen 
in Rotterdam. S. 350. 8 Nov. 

- Zie ook : W egenbelastingwet. 
Muntwezen. Besluit, houdende wederopenstel

ling van de gelegenheid tot inwisseling van 
de zilverbons van f 2.50, omschreven in art. 1 
van het Koninklijk besluit van 31 ~faart, 1915, 
S. 174, gewijzigd bij Koninklijk be. luit van 
14 Juni 1918, S. 357, als zilverbons van de 
eerste soort, alsmede van de zilverbons van 
f 1, omschreven in art. l van het Koninklijk 
besluit van 22 April 1916, S. 168, zooa!s dat 
la·,tstelijk is gewijzigd bij Koninlijk besluit 
van 19 F ebruari 1920, S. 82, als vilverbons 
van de eerste soort. S. 360. 17 Nov. 

Mijnen en delfsto ffen. Wet, houdende regeling 
van het toezicht op mijnbouwkundige onder-

zoekingen (wijziging Mijnwetl903, Stbl. n°. 73 
van 1904) S. 105. 28 Apnl. 

- Besluit tot aanvulling van het :?liijnreglement 
1906. S. 286. 2 Aug. 

- B!'sluit tot uitbreiding van het mijnveld 
van de Staatsmijn Emma. 

S. 305. 2 Sept. 
Naturalisatie . 
Abraham, M. 
Adler, A. llf. 
Artonissen, C. :i\L 
Arntzen, B. 
Aronowitz, R. wed. A. 

Awick, G. H. 
Bachrach, A. 
Banning, M. 
l3arsam, M. 
Ba rten, A. 
Batten, R. 
Baum, E. li. 
Baumgart-en, F. R. 
Beate; W. 
Beaujean, J. M. M. 
Beek, H. L. 
Beckers, W. Th. 
Bei~chall, C. wed. P. J. 

S. 150. l 3 }lei. 
154. 13 Mei. 
148. 13 Mei. 
153. 13 Mei. 

Soesman Kruskal. 
S. 148. 13 Mei. 

266. 22 Juli. 
449. 30 Dec. 
148. 13 }Iei . 
450. 30 Dec. 
451. 30 Dec. 
452. 30 Dec. 
151. 13 Mei. 
454. 30 Dec. 
198. 23 Juni. 
152. 13 Mei . 
147. 13 Mei. 
454. 30 Dec. 

Schrijvers. 
S. 148. 13 Mei. 

Beisenhero:, H. A. 266. 22 ,Juli. 
Benjamins, D. R. wed . M. Heimann. 

8. 454. 30 Dec. 
Berenschot, C. 266. 22 Juli. 
Berg, E. D. van den, wed. C. F. L. de Wild. 

S. 450. 30 Dec. 
197. 23 .Juni. 
150. 13 Mei. 
148. 13 l\Iei. 
453. 30 Dec. 

Bergemann, A. C. H. 
Berner, E. J. 
Bertin, M. C. E. L. 
Birn (Dam), A. E. 
Bless, J. E. wed. H. 
Blum, K. Z. 
Bock, 
Bollon~!.no, H. 
Boos, .ti. N. 

.Janssen 451. 30 Dec. 
1.53. 13 Mei. 
151. 13 Mei. 
198. 23 Juni. 

Bor"el, Jl1r. F. W. R. 
Borker, H. H. 

198. 23 Juni . 
198. 23 Juni. 
455. 30 Dec. 

Bötjer, 0. H. J. 
Boven, J. F. van 
Brandenburg, W. H:. 
Braun, F. X. 
Brix, H. 
Broches, A. 
Brodman, B. 
Brück, H. C. J. }I. 
Brüls, H. J. 
Buiren, E. A. van 
Bülthoff, K. W. 
Burbach, J. A. 
Bürmann, H. A. 
Bus, B. I:L ,J. 
Rutte, W. 0. 
Butwies, L. 
Bijlan<l, H. 
Bijland, J. 
Carlebach, E. 
Casie, J. P. M. 
Cassalette, M. J. F. H. K. 
Charlier, L. A. 
Chottel, J. 
Cliquart, L. M. M. 
Coen, F. R. 
Coerper, 0. 
Cohen, M. 

197. 23 Juni . 
267. 22 Juli. 
154. 13 Mei. 
450. 30 Dec. 
149. 13 Mei . 
449. 30 Dec. 
450. 30 Dec. 
153. 13 Mei. 
153. 13 ~fei . 
152. 13 Mei. 
454. 30 Dec. 
455. 30 Dec. 
456. 30 Dec. 
457. 30 Dec. 
450. 30 Dec. 
151. 13 Mei. 
266. 22 Juli . 
266. 22 Juli. 
153. 13 Mei. 
453. 30 Dec. 
151. 13 Mei . 
151. 13 Mei. 
453. 30 Dec. 
458. 30 Dec. 
149. 13 Mei. 
152. 13 Mei. 
147. 13 Mei. 
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Cohen, W. 
Cosman, A. 
Curt ius, W. 
Decker, .J . A . llf. De 
Dekkers, V. \V. 
Dell'Avo, V. L. 
Derichs, P. L. 
DiehJ, F. W. 
Dimant, Z. 
Dircken, A. M. C. 
Dohmen, E. wed. J. 

s. ]54. 
458. 
452. 
454. 
150. 
267. 
148. 
152. 
]50. 
450. 

H. Kiekken. 

13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
rn Mei . 
22 Juli. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 

S. J 98. 23 Juni. 
Dollen, A.C. wed . Th . Verhaeg 4/\4. 30 Dec. 
Dony, C. M. J. 457. 30 Dec. 
Dosse, R. B. l 51. 13 Mei. 
Dri es, R . J . ,f. viin den 152. 13 Mei. 
Drost, S. 449. 30 Dec. 
Dnden, M. J. 153. 13 ) fo i. 
Eichhorn , 0 . J·. l 98. 23 Jnni. 
Eisland, Ch. 452. 30 Dec. 
Elias, C. 149. 13 Mei. 
Elzen, M. J. t en 456. 30 Dec. 
Engel, L. D. Chr. wad. A. '"· Stratum. 

Epstein, A. 
Eren, J . H . 

s. 151. 13 J\fri. 
452 . 30 Dec. 
452. 30 Dec. 
454. 30 Dec. 
149. 13 Mei. 

Esch, J. J. H. 
Evers, P. E. H. 
Eijckels, J. K. van, weel. E. Koenen. 

S. 450. 30 Dec. 
Fasting, H. D. G. 147. 13 Mei. 
Fcric (Feriz), H. 454. 30 Dec. 
!?lach, E. 455. 30 Dec. 
Flick, F. 0 . 147. 13 Mei. 
Flinker, L. N. 451. 30 Dec. 
Frank, P. 154. 13 Mei. 
Franke, E. W. 197. 23 Juni. 
Franke, P. W. 197. 23 Juni . 
Frey, :l'L 266. 22 Juli. 
Friedmann, A. D. 451. 30 Dec. 
Friedmann, M. (M.) 154. 13 Mei. 
Fuchs, A. G. 197. 23 Juni. 
Fuchs, E. 151. 13 Mei. 
:F'uldauer, R. 154. 13 Mei. 
Galcstin, G. J. A. 452. 30 Dec. 
Galcstin, M. N. 452. 30 Dec. 
Galewski, M. 451. 30 Dec. 
Garmers , Th. 450. 30 Dec. 
Gast, Kr. 268. 22 Jul i. 
Geleik, A. '1'h. 451. 30 Dec. 
Gellecom, H. F. W. van 268. 22 Juli . 
Georg, A. W. H. 268. 22 Juli. 
Gersztynowicz (Gerschtanowitz), H . J . (H. J.) 

Gethmann, A. Ch. 
Geurtz, G. 
Gibas, E. 
Gin berg, J. 
GJanemann, B. A. 
Goldberg, M. F . 
Göpfert, J . M. B. 
Grajower, J. W. 
Grefkens, J. 
Grcsser, E. 
Grier, M. 
Grier, 0. 
Grimm, F. H. G. Rh. 
Groningen, J. J. van 
Gross , Ch. 
Groten, G. 
Grünewald, 0 . 
Gruijters, C. 

S. 154. 13 Mei. 
458. 30 Dec. 
454. 30 Dec. 
197. 23 Juni . 
149. 13 Mei. 
197. 23 Juni. 
152. 13 Mei. 
449. 30 Dec. 
457. 30 Dec. 
268. 22 Juli. 
457. 30 Dec. 
153. 13 Mei. 
153. 13 Mei. 
152. 13 Mei. 
147. 13 Mei. 
149. 13 Mei. 
198. 23 Juni. 
267. 22 Juli. 
149. 13 Mei. 

Gudat, M. E. P. S. 453. 
Guhrauer, ]<'. Y. 450. 
Gündel, R. G. 154. 
Rade!, H. W. 458. 
H ähner, M. E. wed. Th. Coulen . 153. 
Hartnagel, H . 453. 
Harzen, G. A. 198. 
H auchmann, J. 198. 
Haug, W. 449. 
Haupt, C. A. M. C. 147. 
Hausbrand, F. P. F. 154. 
Heinen, J. H . 458. 
Hei ter, W. wed. W. van Halteren. 

30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
23 Juni. 
23 Juni. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dcc. 

Heley, E. V. R. 
Hennen, H. J. 
Herm, 0 . 
H ermsen, J. H. 
Herre!, J . A . 
Herzberg, Mr. A. J. 
H euperman , H. J. 
H euvel, G. P. J. C. 
Heijermann, J. A . 
Hintzer, E . M. R. 
Hirsbrunner, M. E . 

S. 451. 30 Dec. 
197. 23 Juni. 
150. 13 Mei. 
457. 30 Dec. 
449. 30 Dec. 
150. 13 Mei . 
l 54. 13 Mei. 
449. 30 Dec . 

van den 151. 13 Mei. 
154. 13 Mei. 
197. 23 Juni. 

wed. A . Geurts. 
S. 150. 13 Mei. 

Hirschfeld , H. 450. 30 Dec. 
Hische, W. 0. F. C. 449. 30 Dec . 
Iioffmann, E. P. E. B. 198. 23 Juni. 
H olzer, R . 153. 13 Mei . 
Ilönig, K. l98. 23 Juni. 
Horbach, J. H. 198. 23 Juni. 
Horstik, J . H. 452. 30 Dec. 
Houtermanns, H. M. 449. 30 Dec. 
Hove, 0 . van der 147. 13 Mei. 
Hrnecek, J. K. 453. 30 Dec. 
Hühn, R. E. L. 153. 13 Mei. 
Hülkenberg, W. B. 458. 30 Dec. 
Hulsen, R. W. van . 268. 22 Juli. 
Hulsen, Th. G. van. 266. 22 ,Tuli . 
Hutmacher, P. W. H. 453. 30 Dec. 
Irmer, E. 154. 13 Mei. 
.Ta.cobsohn, R. 147 . 13 i\liei . 
Jansen, J·. 149 . 13 Mei. 
J ansen, W. 147. 13 Mei. 
J anssen, Chr. 266. 22 Juli. 
J anssen, Chr. R. 198. 23 ,Juni. 
J anssen, J. 197. 23 Juni. 
J anssen, P. C. 266. 22 Juli . 
J anssen, W . 455. 30 Dec. 
Jenneboer, J. H. 458. 30 Dec. 
J erosolimski, J . S. 148. 13 Mei. 
Jordan, J . 267. 22 Juli. 
K affka , A. C. 45~. 30 Dec. 
K amieth, G. 0 . B. 15-1. 13 ?11ei . 
Kanters, M. J. 267. 22 Juli. 
K appel, W. S. 455. 30 Dec . 
K aufmann, H . G. 267. 22 Juli. 
Kerkhoff, M. M. , Wed. H. G. M. 

Savelsbergh. 
K erner, D. 
K essener, R. J. H. 
K eulemans, F. K A. 
Kicken, C. 
Kicken, J. M. 
Kimpel, F . G. E. C. 

, Kirschner, L. 
K laa~sen, K . 
Klarreich, I. • 
Kla rreich, J. 
K lasberg, W. M. E. F. 
Klui tmann, A. 

]54. 
151. 
150. 
458. 
148. 
148. 
454. 
457. 
152. 
147. 
462. 
456. 
151. 

13 l\Iei. 
13 Mei. 
13 i\Iei. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei . 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
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Klnth,R.,Wed.J.B.Schmid S. 455. 
Knage, S. M. L. H. 453. 
Knótschke, H. 0. H. 457 . 
Kölker, D. 456. 
Konigs, J. B. L. 455. 
Körfen, P. J. 267. 
Korte, C. J. H. 458. 
Korten, H . 453. 
Korter, P. 453. 
Koster, G. B. 151. 
Koster, H. W. 452. 
Kraja, J. K. G. 148. 
Kramers, R. A. 152. 
Kranz, D. F. 152. 
Kranz, S. 197. 
Kress, F. A. 197. 
Kress, J. K. F. 197. 
Krülls, P.C. J. H. 197. 
Kruskal, G. 148. 
Kruskal, J. 148. 
Kuppen, M. H. 268. 
Kupsch, R. L. 148. 
Kuster, H. 455. 
Kuster, ,T. 268. 
Laak, W. van 150. 
Lachowitsky. M. 150. 
Lafaire, J. J. 455. 
Lafleur, J. W. 450. 
Lagarden, H. L. 457. 
Lahman, G. 149. 
Laufer, M. 453. 
Leferink, H. 456. 
Lehning, H. W. M. 450. 
Lemmens, J. J. 154. 
Lennertz, H. 147. 
Lesegeld, J. S. 457. 
Leuchter, J. 457. 
Leus, F. J. N. 153. 
Lewin, E. S. 148. 
Leijmans, W. H. 458. 
Lienaerts, K. E. 266. 
Lindner, H. 266. 
Lion, L. 150. 
Loefen, K. 198. 
Loogsberg, M. F. 456. 
Loon, W. J. van 450. 
Lübbe, B. G. 453. 
Lübhe-Christoph, W. L. P. K. v. 

148. 
Lübbers, H., Wed. J. ter Veen. 449. 
Lübbers, J. R. 454. 
Lunski, M. 147. 
Lustig (Wilk), R. 456. 
Luttikhuis, A. G. 458. 
Luttikhuis, G. H. 149. 
Maahs, E. H. 154. 
Man, D . 149. 
Marioth, H. C. F. 456. 
Maurer, J. 451. 
Meddens, M. J. A. A., Wed. L. 

J. A. Hubert Le Cat. 
Mengelaers, P. J. 
Mengels, H. J . 
l\fenten, W. 
Meuffels, P. 
MeY.er, B. E. 
Me\ier, H. F. W. 
Meijer, Mr. Max 
Meijer, R. E. 
Meijer, S. 
Meijer, T. 
Meijer, T. H. 

148. 
457. 
449. 
453. 
458. 
267. 
450. 
458. 
455. 

' 267. 
452. 
454. 

30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli . 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 MeL 
13 Mei. 
13 Mei. 
23 Juni. 
23 Juni. 
23 Juni. 
23 Juni. 
13 Mei. 
13 Mei. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 ,Tuli. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
22 Juli. 
13 Mei . 
23 Juni. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 

13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 J.\fei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 

13 Mei . 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli . 
30 Dec. 
30 Dec. 

Michael, K. S. 456. 
Michael, S. S. 456. 
Milch, E. 198. 
Michiels, J. M. 268. 
Iancu (Minas), I. 457. 
Minjolet, A. 452. 
llfoberts, J. 267. 
Model. llf. 453. 
Modovoi, J. 266. 
llfoldaucr, N. 453. 
Monczki, D. 457. 
Monderer, E. B. 149. 
llfonossohn, S. L. 150. 
Moors, C. P. 449. 
More co, F. 267. 
l\füller, H. 454. 
Müller, P. H. 454. 
Müller, W. M., Wed. G. T. Ge-

sink. 
J\fönzer, 1. 
Musger, . 0. G. 

emet, L. 
Nassuth, G. A. 
Nedorost, V. 
Neumann, J. J. A. 
Niessen, J. J. 
Niest.ers, P. 
Nottroth, F. W. 
Nij!and, G. H . 
Obolonsky, N. 
Obstfeld, S. M. 
Ochsner (Spikulitzer), J. 
Offers, A., Wed. G. P. G. 

mant. 
Stil-

Orbach (Auerbach), M. M. 
Osmers, D. F. A. 
Pacil1y, A. J. A. 
Packbier, J. R. 
Paters, J. 
Pattijn, P. G. 
Peeters, J. 
Peljak, Dr. F. J. 
Perlberger, S. 
Petalo, J. 
Petalo, K. 
Petalo, P. 
Peters, J. H. 
Peters, J. P. 
Philippsohn, M. L. 
Piesch, K. J. 
Pieters, H. 
Pieters, J. J. 
Pille, M. I. A. 
Podinovsky, A. 
Polack, J. 
Portisch, A. 
Preijer, A. 
Promper, H. R. 
Ptasznik, A. 
Ptasznik, J. 
Puhl, F . W. C. 
Rahm, S. C. G. T. 
Rapaport, S. 
Raptschinsky, Dr. B. 
Reckers, B. H . G. 
Reinshagen, A. 
R enier, F. G. G. 
Reumkens, K. 
Reijnders, J. T. M. W. 
Richel, A. J. 
Riedel, C. H. G. 
Rieser, E., Wed. D. Kappel. 

456. 
154. 
449. 
266. 
148. 
457. 
152. 
154. 
454. 
268. 
198. 
151. 
267. 
150. 

457 . 
198. 
150. 
268. 
152. 
450. 
449. 
198. 
455. 
198. 
150. 
150. 
150. 
454. 
452. 
147. 
266. 
147. 
147. 
153. 
452. 
456. 
266. 
152. 
449. 
149. 
197. 
452. 
451. 
150. 
453. 
449. 
267. 
451. 
151. 
453 . 
453. 
153. 
455. 
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30 Dec. 
30 Dec. 
23 Juni· 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
30 Dec. 
22 Juli. 
W Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Dec. 

30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
23 Juni. 
13 Mei. 
22 Juli. 
13 Mei . 

30 Dec. 
23 Juni. 
13 Mei. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
23 Juni. 
30 Dec. 
23 Juni. 
13 Mei. 
13 'lei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
22 Juli. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei . . 
30 Dec. 
:lO Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 Mei. 
23 Juni. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
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Rindskopf, P., Wed. Dr. H. 
Cohn. S. 197. 

Röder, H. R. 458. 
Röding, F. F. 458. 
Roèls, A. P. 451. 
Rohen, J. A. 451. 
Rompu, J. A. C. van. 148. 
Romswinckel. Mr. F. 0. W. F. 456. 
Rübben, E. 456. 
Salm, J. 266. 
Salomons, L. 147. 
Sass, E. C. F. 151. 
Satz, M. 148. 
Schachowsky, I. J. 153. 
Schaible, G. 456. 
Schaier, H . R. 457. 
Schaier, J·. 457. 
Scharmann, A. M. C. Wed. P. 

Drieesen. 456. 
Schenk, J. J. 197. 
Schicht, J·. 149. 
Schlachter, A. A. 455. 
Schlachter, J. 455. 
Schmeidler, C. 154. 
Schmelzle, R. K. F. 457. 
Schmid, W. J. M. J·. 148. 
Schmidt, E. M., Wed. A.D. Ar- · 

disson, eerder Wed. A. Eschau-
zier. 151. 

Schneider, J.C. C. M., Wed. H. 
J. M. Mars. 266. 

Schnieders, B. H. 267. 
Schnitzler, S. 197. 
Schollaert, J. B. 458. 
Scholten , H. 266. 
Schönberg, M. J. 267. 
Schovers, J. C. 456. 
Schraepler, F. J. · 450. 
Schraepler, F . J. 450. 
Schrewen, H. 449. 
Schröter, A. A. 268. 
Schuitema, L. 456. 
Schulster, J. 451. 
Schulster, S. 148. 
Schulte, F. C. M. 456. 
Schulte, G. 450. 
Schulte, J·. W. 268. 
Schupf, W. S. 152. 
Schwarz, J. 152. 
Schweigmann, J. J. 152. 
Schwickartz, J. 455. 
Siebers, M. H. A. 457. 
Sligtenhorst, H. C. 456. 
Slot, S. 450. 
Smit, G. L. R. 198. 
Snyers, J. U . M. 452. 
Sobernheim, R. R. M. 149. 
Sommer, E. P. 268. 
Son, W. van 450. 
Soyka, H. K. M. 451. 
Spalter, A. 268. 
Splitter, B. 449. 
Splitter, I. 449. 
Stahel, Dr. G. 197. 
Stahlbel'g, H. H. A. J. 266. 
Stalmeier, II. W. 457. 
Stebens, H. L. F. 149. 
Steege (Stege), G. J. 458. 
Stege, B. H. 451. 
St,eingröwer, H. G. A. J. 153. 
Sternheim, N. 268. 
Stiel, C. F. E. 149. 

23 Juni. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Deo. 
30 Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 

30 Dec. 
23 Juni. 
13 fei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 Mei. 

13 Mei. 

22 Juli. 
22 Juli. 
23 Juni. 
30 Dec. 
22 Juli. 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Deo. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
3() Deo. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Deo. 
23 Juni. 
30 Dec. 
13 Mei. 
22 Juli. 
30 Deo. 
30 Dec. 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Dec. 
23 Juni. 
22 Juli. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Deo. 
30 Dec. 
13 Mei. 
22 ,Juli. 
13 Mei. 

Straeten, C. S. 147. 
Straszun, L. 147. 
Strathmann, W. A. 197. 
Surges, G. 456. 
Tafeiëff, P. P. 457. 
Tamborini, E. V. 267. 
Tantner, E. 151. 
Tenten , J. L. 454. 
Tenzer (Gutwirth), C. 267. 
Tervooren, W. P. 268. 
Thamm, R. fl. 197. 
'l.'heunissen, P. J. 147. 
Thiel, P. J. van. 452. 
Thielmann, L. J. P. 268. 
Thielmann, P. 268. 
Thon, D. W. 152. 
Timmermanns, J. 268. 
Tobben, L. 451. 
Toman, R. V. 454. 
Trautwein, E. C. !52. 
Trentepohl, H. K. 455. 
Turnheim, A. 266. 
Vajda, M. 149. 
Vandenhövel, P. J. 458~ 
Velleman, S. 150. 
Verhaegh, S. W. 453. 
Versteeg, E. H. 154. 
Vitner, A. J . 147. 
Voigt, W. -D. 455. 
Vorst, H . v. d. 458. 
Wachendorff, E. U. M. B. 149. 
Wambach, L. C. A. 4-51. 
Waringa, J. 150. 
Waterkamp, A. T. B. ~67. 
Waterkamp, 111. A. E. 267. 
Weening, J. 268. 
Weer~ing, G. 151. 
Weinreb, D. H. 268. 
Weismann, K. 454. 
Werker, H. J. 153. 
Werné, J. B. 147. 
Westerveld, H. W. F. 151. 
Weyers, T. 267. 
Wild, E. D. de 450. 
Willems, M. J. 455. 
Willersen, A. 266. 
Winkeljoan, J. H. 149. 
Winteraken, M. B. l 48. 
Wirth, L. J. Th. 455. 
Wissing, E. E. J. 197. 
Wolken. J. H. 454. 
Wolken, J. H. 454. 
Wollmann, M. M. 151. 
Wolters, G. 455. 
Wolthers, H. W . C. 453. 
Wösten, J. H. 458. 

13 Mei. 
13 Mei. 
23 Juni. 
30 Dec. 
30 Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
22 Juli . 
23 Juni. 
13 Mei. 
30 Dec. 
22 Juli. 
22 Juli. 
13 Mei. 
22 Juli. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Deo. 
22 Juli. 
13 Mei. 
30 Deo. 
13 Mei. 
30 Deo. 
13 Mei. 
13 Mei. 
30 Dec. 
30 Deo. 
13 Mei. 
30 Dec. 
13 Mei. 
22 Juli. 
22 Juli. 
22 Juli. 
13 Mei. 
22 Juli. 
30 Deo. 
13 Mei. 
13 Mei. 
13 Mei. 
22 Juli. 
30 Deo. 
30 Dec. 
22 Juli. 
13 Mei. 
!3 Mei. 
30 Dec. 
23 Juni. 
30 Dec. 
30 Dec. 
13 Mei. 
30 Deo. 
30 Dec. 
30 Dec. 

Wünning, J. Wed. N. J. Heili-
gers. 153. 13 Mei. 

Wijnands, H. 150. 13 Mei. 
Wijnands, J. 152. 13 Mei. 
Wijnhoven, P. J. ~- 455. 30 Deo. 
Zee, A. A. r . v. d. 451. 30 Dec. 
Zee, A. N. v. d. 451. 30 Dec. 
Zee., A. . v. d. 452. 30 Deo. 
Zee, M. L. v. d. 451. 30 Dec. 
Zellermaijer, J. B. 153. 13 Mei. 
Zeschke, F. W. A. 153. 13 Mei. 
Zimmermann, J. M. 452 . 30 Dec. 
Zu cker, S. 267. 22 Juli. 
Zupanoio, M. (M.) 452. 30 Dec. 
Nederlandsch fabrikaat. Ronschrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Land-
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bouw aan de besturen van een honderd al 
gemeenten, betreffende : bevordering Neder!. 
fabrikaat. 7 Mei . 

- Rondschrijven van den Ministe r van Rinnen
landsche Z1tken en Landbouw aan H eeren 
Ged. Sta t en der onderscheidene provinciën, 
betreffende : Voorkeur Nederla ndsch fabri
kaat. 28 Oct. 

Notariaat. Wet, houdende wijziging va n de 
a rtikelen 20, 131 en 991 va n het Burgerlijk 
Wetboek en van artikel 858 van het Wetboek 
van Burgerlijke R echtsvordering, zoomede 
van de artikelen 22 en 23 der Wet op het 

ota risambt, strekkende t ot het t oel1<ten 
van vrouwen als getuigen hij a kten. 

Nijverheidsonderwijs. 
baar) . 

S. 270. 23 Juli. 
Zie : Onderwijs (.Middel-

Onderscheidingsteekenen. Besluit. tot wij ziging 
van den algemeenen maatregel van hestuur 
houdende regeling van de uitbeta ling in 
Nederland van pensioenen, gagementen, on
clerst-a nden, Loelagen van broeders der Orde 
van den Nederlandschen Leeuw eu verhoo..,de 
soldij en van ridders der Militaire Will e~ s
"rde t en last e rler geldmiddelen van Neder
lands<'h-Indië, Suriname en Curaçao (Staats
blad 1925 n°. 470). . 58. 22 Mrt. 

Onderwijs. ( Hooger-) Besluit tot wijziging 
van het K. B. van 24 Jnni 1905, ~- 21-\ ge
wijzigd bij K. B. van 4 Maart 1907, S. 66. 
waarbij is vastirnst eld een R eglement voor 
de Technische Hoogesrhool. 

S. ::l. JO Jan. 
- Koninklijk beslui t. Ged. . taten hebben 

t erecht goedkeuring onthouden aan een 
raadsbesluit strekkend om voor de bepa ling 
der jaa rwedde va n de leer aren aan het gym
nasium te doen medetellen den diensttijd 
aan scholen · voor nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs, op grond dat deze aan
vulling ook omvat den diensttijd aan avond 
scholen voor zooda nig onderwijs, en de er
varing, aan dergelijke avondscholen verkre
gen, voor een gymnasinm slechts van zeer 
geringe beteekenis is. 26 J an. 

- Beslui t tot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 4 Juli J9fl5, S. 227, laat stelijk ge
wij?.igd bij K. B. van 17 September 1924, S. 
453, t er uitvoering van arti kel 33, onder c, 
der H ooger-onderwijswet. S. 44. 26 Febr. 

- Besluit t ot wijziging van het K. B. van 22 
.Augustus Hl03, S. 229, laat-stelijk gewij zigd 
b1J K. B. van 2 Juni 1923, S. ~4!l. waarbij 
worden aangewezen de buitenlandsche in
st ellingen en de buitenlandsche getuigschrif
te11 bedoeld in artikel 134 der Hooger-onder
WIJswet . S. 52. lJ Mrt. 

- · Besluit t 0t aanwij 1,ing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Vereeniging tot inst andhouding van het 
Oud-Studentenfon~s te Utrecht a ls bevoegd 
om h1J de fac ulteit der letteren en wijsbe
geerte aan de Rijksuniversiteit te T' t recht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen. 

S. 245. ~ Il Juli. 
- Besluit t ot hernieuwde aamvi.bin~ overeen

komstig artikel 157 hooger-onderwrjswet. van 
het Gereformeerd gymnasi um te Leeuwarden. 

S. 294. 1 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het- K. B. van 4 

Ju!i 1905, S. 227, laatstelijk gewijzigd bij 

K . R. van 26Februari 1927, S. 44, teruitvoeriag 
van artikel 33. onder c .. der hoo_ger-onderw\i s
wet. , . 307. 3 Sept. 

- Be~ luit ter uitvoering van artikel 121 .der 
J, ooger-onrlerw(jswet. S. :no. 16 Sept. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkom ·tig ar
t;!rnl 157 der hooger -onderwijswet van de 
afdeeling gymna~ium van het Rott,erdam~cJ, 
Lvceum te R ntterdam. S. 345. !H Oct. 

- Beslui t tot aanwijzing overeenkomstig a rt i
kel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Stichting "Fon<lat ion a u profit de Ja créa
tion d 'une Chai re spéc iale de la philologie et 
de la littérature espagnole à l'Université 
d'Utrecht" a ls bevoegd om bij de faculteit 
rler letteren e n wijsbegeerte aan de R ijksuni
vers itei t t e Utrecht een bijzonderen leerstoel 
t e vestigen. S. 362. 22 Nov. 

- Re,lnit, tot aanwijûng overeenkomstig art . 
157 der Hooger-onderwijs"·et van de afdee
lin~ gymnas:um van het R. -K. Lyceum te 
A l1cmaur. S. 395. Hl De~. 

- Besluit tot hernieuwde aaawijr,ing overeen
kom~tig artikel 157 der hooger-onderwijewet 
van de afdeeling gymnasium van het Christe
lijk Lyceum te ZPisl. S. 424. 27 Dec. 

- Besluit tot hernieuwde aa nwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het Willem Lode\vijk Gymnasium t e 
Gr.min1~n. S. 425. 27 Dec. 

Onderwijs. ( Lager-) R ondschrijven van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
sc happen aa n Ged. Staten der provinciën, 
betreffende : wachtgeld openbare onder
wij zers. 22 Jan. 

- Koninklijk besluit. Er bestaat geen aan
leiding ~e v reezen da t het belang van het 
onderwijs of de juiste verhouding tu schen 
schoolbestuur en schoolhoofd zal worden ge
schaad tengevolge va n het door! aatstge
noemde waa rnemen va n de betrekking van 
bezold igd admini trateur der school. 

25 Jan. 
- Konin klijk bes luit. De bewoordingen van 

het t weede lid va n art. 72 noch het stelsel 
der wet nopen er toe om deze bepaling t e 
verstaan in zó(· beperkten zin, dat zij slechts 
va n toepassing zo•1de ûjn op eerste inrich
t.ing. doch niet op verandering va n inrich
ting van t erreinen voor het onderwijs in 
liGhamelijke oefening. 26 Jan. 

- Koninkliik besluit. Daar de bestaande vPr
wa rming Ïnet kachels ruimschoots voldoende 
te achten is en het bovendien wegens den 
ong unstigen plaatsel(jken toestand gewenscht 
moet worden geacht de bestaande verwar
ming zoo mogelij k te behouden, moet worden 
aangenomen, da t de aanschaffing van eene 
cent ra le verwarming in casu de normale 
eischen. aan het geven va n lager onderwijs 
te stellen, zou te buiten gaan, zoodat rle Raad 
zijne medewerking terecht heeft geweigerd. 
Anderszins moet het vervangen van de gas
lichtin~tallatie door eene electrische licht
geleiding geacht worden die normale eischen 
niet te buiten te gaan, nu B. en W. erkennen 
dat de bestaande gasverlicht ing in de leer
loka len der school onvoldoende is. 26 J an. 

- K oninklijk besluit. De bij afvloeiing in het 
algemeen meest redelij ke gang van 1,aken 
brengt mede dat de onderwijzer met het 
minst aantal dienstjaren ende minste bevoegd-
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heden het eerst voor ontslag in aanmerking 
komt. - In een op 31 Dec. genomen raads
besluit kan als datum van ontslag 1 J an. 
d. a. v. worden bepaald : immers komt noch 
aan het bii Ged. Staten tegen het raadsbe
sluit ingesteld beroep, noch aa n het beroep 
tegen de uitspraak van Ged. Staten schor
sende werking t oe. 26 Jan. 

- Besluit tot handhaving van het besluit van 
Ged. Staten van Zuidholland van ;~ Novem
her 1925, n°. 18, houdende vastst elling van 
het vergoedingscij fer per leerling, overeen
komstig art. 101, 2• lid, der Lager-onder
wij swet 1920 over het jaar 1922, door de ge
meente Leiden nit te keeren aan de be~turen 
der biizondere lagere scholen a ldaar. 

s. 19. 28 · J an . 
- - Besluit tot vernietiging va n het besluit van 

Ged. Staten van Zeeland van 11 Juni 1926, 
n°. 20, l • afdeeling, en van het besluit van 
den Raad van Oudelande van 7 April 1926, 
inzake vast stelling van de vergoeding, be
doeld in art-ikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920, over ID24, t en behoeve van de bijzon
dere lagere school, A 38 t e Oudelande. 

S. 21. 29 J a n. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Ut recht van 5 Janua ri 1926, 
inzake vaststelling van de vergoeding be
doeld in artikel 101, der Lager-onderwijswet 
1920, over 1922 ten behoeve van de bijzondere 
school der stichting ,.Nederduitsch Hervorm 
de Gemeenteschool Jutphaas ' t e Jutphaas. 

S. 22. 29 .fan . 
- Koninklijk besluit,. Bij de berekeni.ng, 

bedoeld aan het slot van het eerste lid van 
a rt . 100 der L. 0.-wet, moet wel worden 
medegeteld de reserve-onderwij zer, die een 
wegens ziekte afwezigen onderwij zer heeft 
vervangen, n iet echt.er laa,tstgenoemde. -
Ook a l kan het sPhoolbestuur niet op ;!rond 
,·an het eerste lid aan•praak ma kPn op ver
goeding van een boventallige leerkracht 
over een bepaald jaar, zoo kan het die aan
spraak voor da t jaar wel ontleenen aan het 
t weede ,id, nu het over de beide aan dat jaa r 
voorafgaande _i aren v oor vergoeding in aan
merking is gekomen. 29 ,fan. 

- ·- Konin klijk hesluit. Art. rn laat nie-a t oe, 
rekening te houden met den wensd1 der ou
ders enz. om kinderen onderwijs aan eene 
bepaalde openbare school te doen genieten. 
· 22 Febr. 

K oninklij k besltiit. Ged. ,'<taten hebben 
ten onrePhte gehandhaafd een raadsbeduit 
tot weigering van medewerking aan de op
richting van een bijzondere school uit over 
weging dat met het oog op den felien t egen
stand tegen het voornemen tot die o prichting 
het schoolbestuur had moeten bevroeden dat 
de opening der school eerst na een bes lissing 
in hoogste inst ant ie en dus na geruimen tijd 
zou kunnen plaats vinden, en llit dien hoofde 
een aantal kinderen op grond van hun leef
tijd buiten beschouwing hebben gelaten bij 
de beoordeeling van de verklaring, bedoeld 
in art . 73 lid 1 sub "· 28 Febr. 

- · Koninklij k bedui t. Nu hl~ikens het raads
beslui t van 22 F ebr. 1926 het, schoolbestuur 
aan den Raad de benoodigde gelden heeft aan
gevraagd ter zake van in 1922 aangeschafte 
schoolmeubelen, kan het schoolbPstuur aan 

art . 72, zooals het lui dde vnér de wet van 16 
~'ebr. 1023, S. :1.S, geen aanspraak op vergoe
ding wegens het aanschaffen van deze school
meubelen ontleenen. E venmin kan zoodanige 
aanRpraak ont leend wordE>n aan den hij ge
noemde wet gewij zigden tekst van ar t. 72, 
aangezien onder vigueur van de gewijzigde 
wet de schoolm enl:îelen door het schoolbe
stuur niet -,,ij n aangesc haft. l Mrt . 

- Koninklijk bes luit. De bewoordingen van 
art . 80 lid 1. geven geen aanleiding om onder 
scheid te makennaar gelangdegelde1n ijnaan 
gevraagd op grond van het bepaalde in art. 
77 lid 5 of op grond van het bepaalde in ar t . 
81 lid 3. Nu het schoolbestuur de beslissing 
van Ged. Sta t en inriP- p inza ke zij n geschil 
met het gemeentebe0 tuur betre ffend de wei
gering van dit college tot het besrb.i kbaar stel
len van een ,foor het s~hoolhestuur op grond 
van a rt. 81 lid 3 gevraagd beo.rag, behooren 
Ged. Staten deze beslis0 ing t e geven. 1 Mrt.. 

- Besluit tot verlenging tot 18 September 1927 
van dr schor:-ing van het tot 1 April 1927 
geschorst bes1uit van Burgemeester en Wet
houders van Amsterrlam. van 18 Augustn s 
1926. n°. 95i5_ Afn eeling 0 , waarbij aan Me
iuffrouw P. J Wanders, onderwij zeres bij 
het openbaar la~er onderwijs in d;e ,zemeente , 
voor bet t iidvak van 18 Juli tot en met 30 
September ., 1!126, onder inhnuding van de 
helf t ha rer jaarwedde. eene verlenging van 
het, haar t oegekend ,erb f wegens 7. iekte is 
verleend. S. fi l 11 Mrt. 

- - K oninklij k Besluit. Nu op grond van een 
ambt~bericht van den ;nsped eur van het 
lager onderwijs moet worden aangenomen 
dat de door het schoolbeRtuur gewenschte 
verhouwing niet geacht kan worden de nor
ma le eiscben, welke aan het geven van lager 
onderwijs kunnen worden gesteld, te over
schrijden, hebben Ged. Sta ten t erecht be
slist, dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking door den Raad behoor t te wor 
den verleend. ll Mrt . 

- K oninklijk Besluit . Wel behoort de aan 
een schoolbestuur krachtens lid 9 t oe te ken
nen vergoeding het totaal bed.rag der door het 
schoolbestuur gemaakte kosten niet te over 
s0hrijden, doch waar in casu het door het 
schoolbestuur voor vakonderwijzers uitge
geven bedrag grooter is dan dat der overeen 
komstig de wet berekende vergoeding, be
hoeft geen ver mindering t ot, de werkelijk ge
da ne uitgaven plaats t e vinden. - Als basis 
der berekening moeten worden genomen de 
wPrkelijk door de gemeen te gedane uitgaven. 
- V\7aar de wet spreekt van .,de naar de on
derscheidin!!en van art . 3. t weede en vierde 
lid overeenkomstige openhare echool" vindt 
een verder gaande onderscheiding naar het 
aantal klassen eener school geen steun in de 
bewoordingen der wet. ·· l 8 Mrt. 

- K oninklijk Besluit. De contribnt ie wegens 
lidmaatscha p van den schoolraad voor de 
scholen met den Bij bel behoort t ot de kosten. 
bedoeld in art. 55 onder •; . H etzelfde is het 
geval met de kosten wegens plaatsing van eene 
advertent ie betreITende de aangifte van nieuwe 
leerlingen. 22 Mrt . 

- Konink!\jk Besluit,. Ged. Staten hebben 
t en onrechte goedkeurin<r onthouden aan eene 
gemeenschappelij ke regeTing tot t oelating van 
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kinderen uit de eene gemeente op scholen der 
andere op grond dat daarbij de bedoeling 
heeft voorgezeten te geraken tot opheffing 
van ~e (!penbare school in de eerste gemeente 
en ZIJ die opheffing niet toelaatbaar achten ; 
goedkeuring mag slechts worden geweigerd, 
indien tegen de regeling zelve overwegende 
berlenking bestaat. 29 Mrt. 

- Koninklijk Besluit. Artikel 13 L.-0.-W. 
1921\ laat niet toe, den daarin bedoelden 
steun uit de gemeentekas te verleenen op 
zoodanige wijze. dat de gemeente een autobus 
beschlkbaar stelt en de ouders of verzorgers 
in de door de gemeente daarvoor te dra.gen 
kosten bijdragen zouden verleenen. 2 April. 

- Koninklijk Besluit. De bewoordingen van 
art. 72 geven geen aanleiding om onderscheid 
te maken naar gelang het betreft vernieu
wing van reeds aanwezige leermiddelen, aan
schaffing voor het eerst van nieuwe leermid
delen of aanschaffing in verband met de uit
breiding van het aantal leerlingen. - Op 
grond dat de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, worden te 
buit<en gegaan, worden verschillende aan
vragen van het schoolbestuur afgewezen. -
De< eisch. van storting van een waarborgsom, 
bedoeld m art. 73 derde lid geldt bij aan
schaffing van schoolmeubelen slechts wanneer 
OJ?.der de eerste inrichting "ijn begrepen, niet 
b1J de aanschaffing van nieuwe schoolmeu be
ien ter vervanging of uitbreiding van de be
staande. - Een waarborgsom is alleen bij 
eerste inrichting, niet bij verandering van in
richting vereischt. 12 April. 

- Koninklijk Besluit. Beschikbaarstelling van 
gelden voor nieuwe schoolbanken kandoorhet 
schoolbestuur slechts worden geëischt, als die 
nieuwe banken voor het onderwijs bepaalde
lijk noodig zijn. · 27 Mei. 

- Koninklijk Besluit. De aanspraak op tege
moetkoming krachtens art. 13 kan slechts 
worden geldend gemaakt ten opzichte van 
kinderen, die het zevende levensiaar hebben 
bereikt, daar ingevolge art. '.! der Leerplicht
wet de leerplicht eerst op dat tijrlstip aan
vangt. l l Juni. 

- Koninkl~k Besluit. Aa.n~chaffing van school
meu,belen mag - voor rekening en risico van 
het schoolbestuur - plaats vinden vóór de 
aanvrage, bedoeld in art. 72. Verandering 
van inrichting (in casu het aanschaffen van 
een hek), die reeds vóór de aanvrage heeft 
plaats gevonden, doet géén aanspraak op 
medewerking krachtens art. 72 ontstaan. 

14 Juni. 
- Koninklijk Besluit. Ingezetenen der ge

meente, ten aanzien van wie niet is gebleken, 
dat zij een eigen, persoonlijk belang bij de 
vernietiging of verbetering van het bestreden 
besluit hebben, kunnen niet worden beschouwd 
als ,.belanghebbenden" in den zin van art. 
17. - Een afspraak tusschen het schoolbe
stuur en het gemeentebestuur om eene aan
vrage als bedoeld in art. 72 te beschouwen 
als te zijn ingekomen op een lateren dat nm dan 
feitelijk het geval is geweest, komt neer op 
eene verlenging van den termijn van drie 
maanden, genoemd in art. 75, 1° lid en art. 
76, 1 • lid, welke verlenging niet toelaatbaar 
is. 14 Juni. 

- Koninklijk Besluit. In het besluit tot vast-

stelling der vergoeding moet c.q gemotiveerd 
worden vastgesteld, dat de vergoeding na 
aftrek der volgens de gemeentel ijke ver
ordening verschuldigde schoolgelden op nihil 
moet worden gesteld, zulks in verband met 
het bepaalde in het 7• lid, laatste zinsnede. -
De kosten voor schoolartsen behooren niet tot 
die, waarin de gemeenten naar luid van art. 64 
hebben te voorzien. - De uitgaven voor 
speciaal gymnastiek-onderwijs, voor zwem
en voor spraakonderwijs staan in casu in te 
ver verwijderd verband met het gewoon lager 
onderwijs, dan dat zij kunnen worden be
schouwd als te zijn gedaan voor de openbare 
lagere scholen. - Uitgaven voor favus
behandeling betreffen de volksgezondheid. -
Uitga.ven voor cur u sen in de beginselen der 
vreemde talen kunnen niet worden medege
rekend, daar deze cursussen geen verband 
hielden met het gewoon openbaar lager on
derwijs. - Uitgaven voor speciale bewaking 
van scholen en voor het fonds tot dekkmg 
van brandschade behooren tot die van in
standhouding. - Uitgaven voor de dagschool 
voor schipperskinderen en de klassen voor 
schlpperskinderen moeten worden medege
rekend, daar dit onderwijs moet worden aan
gemerkt als gewoon lager onderwijs. - Voor 
de vaststelling der vergoeding per leerling 
is het onverschillig, of de schoolbesturen de 
schoolgelden al of niet zelve innen. - De in 
1922 bestaande openbare m.u.l.o.-scholen zijn 
te beschouwen als "overeenkomstig" met 
de toen bestaande bijzondere m.u.l.o.-scholen 
volgens de wet van 1878. 25 ,Tuni. 

,._ Koninklijk besluit. Onder de kost,m, be
f doeld in het 5• lid, behooren ook die voor 

de aanschaffing van leermiddelen, die door 
het gemeentebestuur niet als exploitatie
uitgaven doch als Jbuitengewone uitgaven 
worden beschouwd.,: De kosten van brand
verzekering moeten worden geacht deel uit 
te maken van de algemeene kosten van 
imtandhouding. - Het 2• lid van art. 101 
heeft het oog op de werkelijk gemaakte 
kosten ; daar voor de verlichting der openbare 
lagere scholen de kostprijs wordt in rekening 
gebracht, kan voor de berekening der vergoe
ding aan de bijzondere scholen ook slechts de 
kostprijs in aanmerking komen. 25 Juni. 

- Koninklijk besluit. Kosten, door het bestuur 
eener bijzondere school gemaakt voor het 
bezoeken van sollicitanten, zjjn te beschouwen 
als uitgaven ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, en komen dus voor 
vergoeding in aanmerking. < 28 Juni. 

- Besluit tot intrekking van Ons besluit van 
11 Maart 1927, S. 51, tot verlenging tot 
18 September 1927 van de schorsing van het 
tot 1 April 1927 geschorst beslUit van Burge
meester en Wethoudere van Amsterdam, van 
18 Augustus 1926, n°. 955, Afdeeling 0., 
waarbij aan Me;uffrouw 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 inhou
ding van de helft harer jaarwedde, eene 
verlenging van het haar toegekend verlof 
wegens ziekte is verleend. S. 236. 4 Juli. 

- Koninklijk besluit. l u moet worden aan
genomen dat ten behoeve der onderhavige 
scbool ma.ar zeer sporadisch van kunstlicht 
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wordt gebruik gemaakt, worden door ver
vanging van de bestaande petroleumverlich
ting door eene eler.trische verlichting de 
normale eischen aan het geven van iager 
onderwijs te stellen overschreden. 9 Juli. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 56, 97 
en 203 der Lager-onderwijswet l 92fl. 

S. 259. 23 Juli. 
- Koninklijk besluit. Het schilderen van een 

schoolgebouw kan niet worden opgevat als 
verbouw of verandering van inriohting; de 
kosten daarvan zijn aan te merken als kosten 
van instandhouding. 29 .iuli. 

- Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. -
·roepassing art. 101. Vergoeding uit de ge
meentekas aan bijzondere scholen voor kosten 
van instandhouding. - De wet spreekt 
zonder eenige beperking van het• aanschaffen 
van schoolboeken, leermiddelen en schoolbe
hoeften. Alle uitgaven voor deze aanschaffing, 
u;t welken hoofde zij ook plaats vinden, 
behooren tot de in art. 101, lid 2 bedoelde 
kosten. l Aug. 

- Koninklijk besluit. Premies voor brand
assurantie en waterschapslasten zijn te 
beschouwen als kosten van instandhouding ; 
kosten voor ouderavonden vallén onder 
art. 55 lett. o der wet, uitgezoudérd die voor 
op deze bijeenkom~ten gemaa,kte verteringen. 

2 Sept. 
- Koninklijk besluit. De jaarwedde van een 

onderwijzer, die met behoud van salaris voor 
een maand is geschorst, en daarna niet meer 
is werkzaam geweest tot het hem verleend 
ontslag, komt vanaf den dag van ingang van 
die schorsing niet meer voor rijksvergoeding 
in aav.merking. 2 Sept. 

- Koninklijk besluit. Kosten van een projectie
lantaarn en een globoscoop behooren tot de 
in art. 55 sub / bedoelde uitgaven, die van 
schoolreizen tot de uitgaven, bedoeld in art. 
55 sub o. Dit laatste is niet het geval met 
tractaties der kinderen bij schoolfeestjes. 
Evenmin kunnen kosten wegens het, opdragen 
van de H. Mis worden gerekend tot die, 
bedoeld in art. 55 sub o. 2 Sept. 

- Koninklijk besluit. Aan art. 72 kan geen 
aanspraak op medewerking van de gemeente 
worden ontleend door eene verandering van 
inrichting. die door het schoolbestuur van 
tevoren alreeds is tot stand gebracht. 

2 Sept. 
- Koninklijk besluit. Een algemeen beginsel 

van rechtspleging is, dat in beroep slechts 
wordt beslist ten aanzien van de punten, 
omtrer,,t welke het beroep is ingesteld. Naar 
dit beginsel behooren ook Ged. Staten bij een 
beslissing ingevolge art. 103 vijfde lid zich 
te gedragen; zij hebben dus niet den plicht 
om het bedrag der vergoeding zelfstandig 
opnieuw te berekenen. - Kosten van be
looning, wegens het bezit van het Kweek
schooldiploma der Ver. voor chr. nat. school
onderwijs, komen krachtens art. 101 j0 • art. 
55 letter o, voor vergoeding in aanmerking. 

2 Sept. 
- Koninklijk besluit_ Reis- en verblijfkosten 

van leden van een schoolbestuur tot bijwoning 
van een vergadering der commissie van 
beroep, reiskosten van den secretaris der 
schoolvereeniging en het hoofd der school 
naar den inspecteur in verband met de uit-

voering der Leerplichtwet, en reiskosten van 
het hoofd voor het elders bezoeken van 
sollicitanten voor vacatures, behooren tot 
de uitgaven, bedoeld in art. 55 snb o. 

2 Sept. 
- Besluit, houdende beschikking op de beroe

pen, ingesteld door : 1 °. den Raad der ge
meent.e Peursum ; 2°. D. Kooijman J.Gzn. 
en 11 anderen, ouders, voogden of verzorgers 
van leerlingen der openbare lagere school te 
Peursum ; en 3°. n . Vonk en 11 anderen, 
ouders van thans nog niet leerplichtige 
kinderen, voor wie zij openbaar lager onder
wijs binnen de gemeente Peursum verlangen, 
te~en het be~luit van Ged. Staten van Zuid
ho1land, van 13 April 1926, 13. n°. 849, 
(4de afdeeling), G. S. n°. 38, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
Raad der gemeente Peursum, van 23 Maart 
1926, waarbij o. a besloten is tot opnieuw 
stichting van eene openbare lagere school 
binnen die gemeente, in het pand, dat op 
dat tijdstip als zoodanig werd gebruikt, 
plaatselijk gemerkt nc. 48. S. 312, 17 Sept. 

- Koninklijk besluit. De bewoordingen van 
art. VIII lid 2 der wet van 30 Juni 1924, 
S. 319,geven geen aanleiding voor de meening 
dat deze bepaling niet- meer van toepassing 
is, wanneer het aantal leerkrachten. dat voor 
Rijksvergoeding in aanmerking komt, in 
overeenstemming is gekomen met de nieuwe 
schaal van art. 28 der wet, zooal~ die geld t 
van 1 ,Juli 192"- tot en met 31 Dec. 1929. 

29 Sept. 
- Koninklijk besluit. Het enkele feit van 

aanzienlijke bevolkingstoeneming in het 
betrokken stadsgedeelte, afgezien van de 
vraag of die toeneming vermeerdering van 
het aantal voorstanders der te stichten school 
medebrengt, is voldoende voor de toepassing 
van het siot van ~ 11 van art. L Z IV der wet 
van 16 Febr. 1923, S. 38. - De meermalen 
door de Kroon gebezigde overweging dat 
.,het buitengewone recht, den schoolbesturen 
bij art. 7?. toegekend, een strikte interpretatie 
vordert" , geidt wel ten aanzien van veran
dering van inrichting, doch de conseiuentie 
daarvan eischt niet, dat ook bij de stichting 
eener school met de normale eischen zou 
moeten worden rekenin$ gehouden. l Oot. 

- Koninklijk besluit. De Jaarwedden der vak
onderwijzers kunnen niet worden gerang
sclükt onder uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs, als be 
doeld in art. 56, sub o. 1 Oct. 

- Koninklijk besluit. De bewoordingen van 
art. VIII, lid 2, der wet van 30 Juni 1924, 
S. 319, geven geen aanleiding voor de mee
ning, dat deze bepaling niet meer van toe
passing is, wanneer het aantal leerkrachten, 
dat voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt, in overeenstemming is gekomen met 
de nieuwe schaal van art. 28. 3 Oct. 

- Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. 
- Medewerking door den Raad bij de ver-
andering va-n de inrichting van een bijzondere 
lagere school. - Aan art. 72 der wet kan 
geen aan~praak op medewerking van de zijde 
van den Raad worden ontleend ten op7ichte 
van eene verandering van inrichting, die 
reeds vóór de aanvraag is tot stand gebracht. 

12 o"t. 
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- Koninklijk be~luit. De duidelijke bewoor
dingen van art. 3, l ·' lid, K. B. 29 Januari 
1924, S. 23, laten geen plaats voor de opvat
t ing, dat het verlof met goed,inden van de 
onder~jzeres ook voor een korteren duur 
dan in dat voorschrift i~ bepaald kan worden 
verleend . 17 Oct. 

-· Beslui t tot wijziging van het K. 13. rnn 4 
September HJ23, S. 431, ter uitvoering van 
de artikelen 50 tot en met 59 der Lager
Onderwijswet 1920, zooals die i., gewijzigd 
bij de wet van 16 Februari l!l23, S. 38, aange
vuld bij de wet van 23 Juni Hl23 /Staat • 
blad n". 287). S. 3:!8. 21 Oct. 

- Koninklijk besluit.. De Raad mag zijne, inge
volge art. 72, gevraagde medewerking tot 
stichting van eene bijzondere school niet 
weigeren or, grond, dat in de gemeente reeds 
thans voldoende gelegenheid zonde worden 
geboden voor het genieten van bijzonder 
onderwijs van de richting als in de te stichten 
school zou heerschen. 26 Oct. 

- h..oninklijk besluit. Het 9• lid van art. 101 
L.-O.wet 1920 maakt geen onderscheid naar 
gelang de vakonderwijzer aan rle openbare 
school al of niet ter voldoening aan eene wet
telijke verplichting tot het geven van onder
wijs in een bepaald vak is aangest,eld" 

15 Nov. 
- Koninklijk besluit . Ged. Staten behooren 

zich bij een besluit ingevolge art. 10~, lid 5 
der L.O.-wet 1920, te gedragen naar het be
ginsel, dat in beroep slechts beslist wordt 
ten aanzien van de punten, omtrent welke 
het beroep is ingesteld; eene aanvulling van 
de punten van beroep bij de mondelinge be
handeling van het beroep, nadat de termijnen 
voor het instellen van beroep is verstreken, 
is derhalve niet mogelijk. 15 Nov. 

-- KoninkJ~jk besluit. Onder de kosten, bedoeld 
in het 2° j0 • het 5• lid, vallen ook die uitgaven, 
welke de gemeente doet ,oor haar openl,aar 
lager onderwijs, voorzoover dit 1,o·;·en de 
normale eischen uitgaat, mits de uitgaven 
slechts kra0htens haar aard en karakter va llen 
onder een der rur.rieken e t lm h en o van 
art. 55 of onder die van instandhouding. -
Kosten van voorziening in vacatures onder 
het onderwijzend personeel der bijzondere 
school komen voor vergoeding in aanmerking, 
als vallend onder art. 51\ sub o; evenzoo 
rente van opgenomen kasgeld. - Een bij
dragen a ls ~eg>1M~ig" van het Gereformeerd 
schoolverband komt niet voor vergoeding in 
aanmerking, waar het schoolbestuur reeds 
iil/ is. 2 Dec. 

- Koninklijk besluit. Waar het verzoek van 
appellanten strekt tot schorsing of vernieti
ging van het besluit van Ged. Staten, betreft 
het hier de toepassin~ van art. 166 der Prov. 
Wet. en niet de beslissing van een admini
st ratief o-e chil. 8 Deo. 

- KoninkÎijk bes lui t,, Voor vergoeding krach
tens lid 5 komen de werkel#k gemaakte 
kosten in aanmerking, wanneer zij blijkens 
hun aard en karakter vallen onder een der 
rubrieken e tot en met h en o van art. 55 of 
onder die van instandhouding. Derhalve 
moeten worden vergoed de werkelijk ge
maakte administratiekosten en de kosten 
van· advertenties voor aangifte van leerlingen, 
al betreft dit een derde advertentie, terwijl 

het gemeentebestuur met één advertentie 
vols~aat. Onder de kosten van oudercommis
siën. bedoeld in art. 5ó lett. w moeten worden 
ver~taan de kosten der commi siën. wier 
bestaan art. 20 voor de openbare lagere 
scholen voorschrijft. De ko ten van ouder
avonden aan de bijzondere scholen vallen 
onder art. 55 sub o. 12 Dec. 

- Kouinklijk besluit. Het door het gemeente
bestuur ingenomen standpunt, dat elke 
afzonderlijke uitgaaf voor eene bijzondere 
school moet worden vergeleken met de 
daarmede overeenkomstige uitgaaf voor het 
openbaar onderwijs, is onjuist: aan de school
besturen is vrijheid gelaten om de vergoerling 
naar eigen inzicht ten behoeve van de school 
te besteden, zonder gebnnden te zijn aan de 
wijze, waarop bet gemeentebestuur de 
dienovereenkomstige gelden ten behoeve Yan 
de openbare lagere scholen besteedt. 12 Dec. 

- Koninklijk besluit. Voor v;ergoeding krach
tens art. 97 j 0 . art. 56 komt in aanmerking 
de wedde van hem. die overeenkomstig art. 41 
de betrekking van hoofd der school t .ijdelijk 
waarneemt naast en b;Jven de jaarwedden van 
het hoofd en de verplichte onderwijzers. 

22 De~. 
- Koninklijk besluit. Als diensttijd bedoeld in 

art. 3, eerste lid van het Kon. Besluit van 
27 December 1924, S. 585 komt mede in 
aanmerking de diensttijd, als onderwijzer 
doorgebracht aan de voormalige opleiding 
der zeemacht te Gorinchem. 22 Dec. 

- Wet tot wijziging der wet van 16 Februari 
1923, S. 38, tot wijziging der Lager-onder
wijswet 1920. S. 428. 30 Dec. 

Onderwijs. /Middelbaar-) Besluit tot wijziging 
en aanvulling van het K. B. van 23 Maart 
1925, S. 101, zooals dit besluit is gew(jzigd 
en aangevuld bij K. B. van 21 rovember 
1925, S. 449, houdende voorschriften inzake 

, de bevoegdheden tot het geven van nijver
heidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examens. S. 4. 13 Jan. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging 
van het K. B. van 3 September 1921, S. W43, 
tot vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur als bedoeld in artikel 14, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 28 Maart 
1924 (Staatsblad n°. 161). S. 28. 9 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
12 Maart 1923, S. 63, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, der Land
en Tuinbouwonge,allenwet 1922, zooals dat 
laatstelijk iE gewijzigd bij K. B. van 9 Augus
tus 1924 (Staatsblad n°. 412). S. 29. 9 Febr. 

- Be. luit tot wijziging van het K. B. van 
14 September 1921, S. 1057, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij K. B. van 16 Ser,tember 1924 
(Staatsblarl n°. 41\0). S. 39. 22 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 20 
Maart 1923, S. 104, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 4, eer~te lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. 40. 22 Febr. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
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maatregel van bestu11r al~ bedoeld in art ikel 
64 onder 6°. der OngevallPmvet 1921. 

S. 76. 2 April. 
- Wet tot wijziging der Land- en Tuinbouw-

ongevallenwet 1922. · S. l ~ï . l'.l Mei. 
- Zie ook : Tractate,i. 
Onteigening. Besluit tot onteigening voor 

den aanleg van een dijk op de kwelder
gronden tusscben den Panserpo!der en den 
We~tpolder, in de gemeente Ulrum. 

S. 46. ?8 F ebr. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der out-eigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke r echten, 
noodig voor de verbreeding van den IJssel. 
dijk, het Poldersche dijk je en den Veerdam 
t-e Krimpen aan den IJssel. S. 80. 9 April. 

- Als voren noodig voor verbetering van 
den Rijksweg van de H aagsche Se-houw naa r 
Haarlem. S. 109. 28 April. 

- Als voren noodig voor den aanleg van 
scheepvaartwegen c. a. in Zuid Limburg 
ingevolge dP wet van 28 Juli 1921, S. 1012 
(Julianakanaal). S. 111. 2S April. 

Als voren noodig voor rle verbet-ering van 
de Jonkersvaart. in de gemeente Leek. 

S. 176. JO Juni. 
- _ Ale voren noodig voor de overbrngging van 

de Eendracht , in de gemeenten Tholen en 
Halsteren. · S. 177. 10 Juni. 

- Als voren met toepassing van de wet van 
27 Maart 1915, S. 171 , noodig voor ver
breeding van de Slotlaan te Zeist. 

S. lil9. 23 Juni. 
- Als voren ten behoeve van uitbreiding 

van het stationsem pla<'ement F,ijsden 
S. 211. 30 J ,rni . 

- A_ls voren noodig voor verbetering van den 
R1Jksweg van Haarlem naar Velsen in de 
gemeenten Haarlem en Velsen. 

S. 212. 30 J uni . 
- Ah voren noodig voor de ver betering van 

den weg van Rijswijk naar Hoek van H olland 
met zijtak naar Delft in rle gemeenten Rijs
wijk, Wateringen, 's-Gravenhage, Monstel' 
en 's Gravenzande. S. 21 ::!. 30 Jnni . 

- Als voren t en behoeve van een spoorweg
verbinding van de Staatsmijn Maurits met 
den mijnspoorweg Nuth-Staatsmijn H en
drik. S. 26C, , 22 ,fuli. 

- Besluit tot onteigening voor de verbetering 
van de Maasdijken in de gemeenten Oeffel t 
en Cu_vk c.a. S. 304. 2 Sept. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdiemt,baar
heden en andere zakelijke rec hten noodig 
voor uitbreiding van het werfbedrijf van de 
Koninklijke Maatschappij _de Schelde" te 
Vliss ingen. S. 352. 10 Nov. 

- Als voren t en behoeve van uitb reiding van 
de Jo~- en la1tdgelegenheid op het stations
emplacement Bovenkarspel-Grootebroek met 
bijkomende werken. S. 391. .16 Dec. 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement Arnhem. 

S. 392. J 6 Dec. 
-- Als voren t en behoeve van uitbreiding van 

het sta tionsemplacement Assen. 
- S. 393. l 6 Dec. 

- Als voren noodig v9or verbreeding van de 
Lange Pannekoekstraat t e R ot terdam. 

S. 404. 24 Dec. 

- Als voren noodig voor verbetering van de 
bestrating en de trottoirs in de Brinkstraat 
t e liengelo (0.). S. 405. 24 Dec. 

- Als voren noodig voor verbetering van den 
Rijksweg H oevelaken- Apeldoorn bij Ter
schuur. S. 411. 24 Dec. 

- Al voren ten behoeve van tramwegverleg-
g ing in de gemeente Etten en Leur. 

S. 459. 30 Dec. 
- Als voren noodig voor verbreeding van de 

lste van den Boschstraat te 's-Gravenhage. 
S. ~63. 30 Dec . 

- Als voren noodig voor verbreeding van de 
Prins~enstraat, cl.{) Hoogstraa.t en het aan de 
Hoogst.raat gre~de kruispunt van de 
Streeperstraat mW den Heerlenschen weg te 
Schaesberg. S. 464. 30 Dec . 

Openbare middelen van vervoer. Besluit tot 
verlengin~ van den t ermijn , genoemd in art i
kel IX, tweede lid, der wet van 3•, Juli 1926, 
S. 250, tot wijziging van de wet van 23 April 
1880, S. 67, betreffende de openbare middelen 
van ver voer, met uitzondering der spoor
wegdiensten. S. 8. 15 J an. 

- Besluit tot nadere verlenging van den t er 
mjjn, genoend in a rtikel IX, tweede lid, der 
wet van 30 Juli 1926, S. 250, tot wijziging 
van de wet van 23 April 1880, S. 67, betref
fende de openbare middelen van vervoer met 
uitzonrlering der spoorwegdiensten. 

S. 249. l1 Juli. 
- K oninklijk beslui t. Geel. Staten zijn bevoegd 

in een vergunning tot het in werking houden 
van autobusdi ensten bepaalde straten of 
pleinen a ls begin- en eindpunten te vermel
den ; deze vermelding omvat niet de aanwij
zing van een standplaats in zoodanige st raat 
of op 7.0odanig plew. - De t ar ieven en de 
dienstregeli ng behoeven n iet in de vergan
ning zelve te worden opgenomen. - Ged. 
Staten hebben terecht omtrent de beëindiging 
van de vergunning geen bijzondere voorzie
n_ingen getro ffen. 2 Sept. 

- Beslui t, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge art ikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door A. Wijnands t e 
Maasdijk tegen de beschikkingen van Geel. 
Staten van Zuidholland van 22 Februari 
1927, G. S. nos . 8/6 en 7. S. 339. 24 Oct. 

- Beslui t tot nadere verlenging van den ter
mijn, genoemd in art ikel I X, tweede lid , der 
wet van 30 Juli 1926, S. 250, tot wijziging 
van de wet van 23 April 1880, S. 67, betref
fende de openbare middelen van vervoer met 
ui tzondering der spoorwegdiensten . 

' S. 371. 7 Dec . 
- Arre~t van den Hoogen Raad. - De stelling, 

a ls zou a rt. 15, tweede !id, der Wet Openbare 
Vervoermiddelen in art . 1 van het h.on. Be
sluit van 31 Juli 1880, S. 121, geen verande
ring kunnen brengen, is onjuist. - Art. 15, 
tw-eede Jid, is aldus t e vPrstaan, dat op de 
daarin omschreven motorrijtuigen de art t. 2 
en 1 van het K on . Besluit mede t oepassing 
moeten vinden en niet in dien zin, da t voort
aan .krachtens art . 10 der Wet ook voor 
zoodanige motorrijtuigen voorschriften zou
den mogen worden vastgesteld. 19 Dec. 

Opium. ,-:ie : T ractaten. 
Ouderdomsverzekering. Zie : I nvaliditeits- en 

Ouderdomsverzekering. 
Pakketpost. Zie : Posterijen en G;ro . 
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Papier. Besluit, houdende regelen omtrent de 
formaten van papier, formulieren, boeken 
en registers in gebruik bij Rijksdiensten. 

S. 23. 31 Jan. 
- Rondschrijven van den Minister van Binnen

Jandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende normalisatie 
van papier. 8. Nov. 

Paspoorten. Circulaire van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
de burgemeesters, betreffende het algemeen 
politieblad. 12 Mei. 

- Besluit, houdende w,iziging der Kon. beslui
ten van 26 Mei 1922, S. 393, en 24 December 
1923, S. 556, nopens de afgifte en de verlen
ging van P.aspoorten. S. 188. 23 Juni. 

- Rondschrijven van den '[inister van Bui
tenlandsche Zaken aan de heeren Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende afgifte en verlenging buitenlandsche 
paspoort.en. 23 Juni. 

- Rondschrijven van den Minister van Bui
tenland~che Zaken aan de Reeren Commis
sarissen der Koningin, betreffende kosten 
van paspoorten. 19 Juli. 

.Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad 
van Beroep. De bepaling vervat in art. 17, 
7• lid der Weduwenwet voor de Ambtenaren 
1890 is niet anders te verstaan dan dat bij 
wanbetaling als in deze bedoeld elk verband 
van den deelgerechtigde met het fonds werd 
verbroken, zoodat, waar ook overigens geen 
enkele wetsbepaling aan den betrokkene de 
verplichting oplegde na en niettegenstaande 
het verlies der deelgerechtigdheid tengevolge 
van wanbetaling der bijdrage deze toch nog 
te voldoen, klager deze niet verschuldigd is. 

11 Jan. 
- Centrale Raad van Beroep·. Nu het K. B. 

van 22 December 1922, S. 684 - naar welks 
regelen, volgens art. 66 der P. W. 1922, de 
verhooging geschiedt - verhooging van een 
,,wachtgeldpensioen" niet kent,moet verweer
ders beslissing, dat klager zich een recht op 
verhooging van "wacht~eldpensioen" niet 
heeft kunnen verzekeren, Juist worden geacht 
en is diens bezwaar tegen het hem verleende 
pensioen ongegrond 11 Jan. 

- Rondschrijven van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen aan Ged. 
Staten der provinciën, betreffende : wacht
geld openbare onderwijzers. 22 Jan. 

- Centrale Raad van Beroep. Art. 150, l e lid 
P . W. 1922 1s uitsluitend van toepassing ten 
\l'anzien van hen, die op 1 Juli 1922 als 
ambtenaren in den zin dier wet m dienst 
waren en die reeds onder een der vroegere 
pensioenwetten vielen en niet ten aanzien 
van hen, waaronder klager in zijn hoedanig
heid van sluiswachter in dienst van den 
H . polder, die vóór laatstgenoemden datum 
onder geen der laatstbedoelde wetten vielen. 

25 Jan. 
- Centrale R aad van Beroep. Met "ware ont

slagen" aan het slot van art. 62a P. W. 1922 
is een zelfde wijze van ontslag bedoeld als die 
in den aanvang van het artikel genoemd, te 
weten : een ontslag niet op eigen verzoek en 
eervol. - Hieruit volgt, dat verweerder bij 
het vaststellen van het pensioen van klager 
als onderwijzer bij het vervolg-onderwijs 

(als zooclanig ontslagen 14 Mei 1926) zal 
hebben te onderzoeken op welk bedrag het 
uitgesteld pensioen ware te stellen geweest, 
hetwelk aan klager - die bij dat onder.wijs 
een diensttijd van meer dan 10 jaren kon 
doen meetellen - met ingang van l Septem
ber 1924 (datum van ontslag niet op verzoek 
en eervol als onderwijzer bij het 0. L. 0.) 
zou zijn toegekomen, indien hij toen uit beide 
betrekkingen niet op eigen verzoek eervol 
ontslagen ware. 25 Jan. 

- Koninklijk besluit. Onder de "termijnen" 
die na 1 Sept. 1925 vervallen, waarvan wordt 
gesproken in a rt. LXXXVIII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, zijn naar de bedoeling 
van den wetgever t e verstaan die, waarvan 
in art. 136 l • lid der P. W. 1922 sprake is. 

2 Febr. 
- Besluit tot aanvulling van art. 6 van het 

K. B. van den 3den Augustus 1922, S. 479, 
tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke R\]ksambtenaren, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd en aange
vuld bij K. B. van 21 Mei 1926 (Stbl. n°. 140). 

S. 27. 7 Febr. 
- Besluit tot wijziging van het E... B. van den 

Uden Mei 1922, S. 279, houdende regelen 
voor het militaire geneeskundig onderzoek, 
bedoeld in de Pensioen- en Bevorderings
wetten voor de zee- en de landmacht. 

S. 30. 10 Febr. 
- Centrale Raad van Beroep. Kweekelingen 

zijn ambtenaren in den zin van de pensioen
wet 1922. - De tijd, vóór 1 Juli 1922 als 
kweekeling doorgebracht, kan krachtens art. 
134 dier wet voor pensioen worden inge
kocht. 22 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld
regelin~ voor het militaire personeel der 
zeemacht. S. 64. 30 Mrt. 

- - Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 21 Februar, 1923, S. 48, houdende 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan officieren behoorende tot de landmacht. 

S. 66. 31 Mrt. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 30 December 1922, S. 774, houdende 
regel~ng van de toekenning van wachtgeld 
aan militairen der landmacht, beneden den 
rang van officier. S. 67. 31 Mrt. 

- Centrale Raad van Beroep. 'l en aanzien 
van klaagsters tweede aanvraag om pensioen, 
bevattende een verzoek om toekenning van 
het pensioen, dat haar aanvankelijk geweigerd 
was, behoort onafhankelijk van den grond 
voor de weigering, behalve in het in art. UO 
t,weede lid genoemde geval, dat zich in casu 
niet voordoet, het later verleend pensioen 
in te gaan met den dag, waarop de nieuwe 
aanvraag bij den Pensioenraad ·s ingekomen. 

· 5 April. 
- Centrale Raacl van Beroep. Het Ie lid van 

art. J 50 P. W. is niet van toepassing ten 
aanzien van hen, die vóór 1 Juli 1922 onder 
geen der vroegere pensioenwetten vielen, 
gelijk ook met klager, die vóór 1 Juli 1922 
niet was burgerlijk ambtenaar in den zin 
der Burgerlijke P .W., maar die zijn pensioen
aanspraken aan een provinciale verordening 
ontleende, het geval was. - ,,Wettelijk voor
schrift" in art. 160, 1 is te verstaan in engen 
zin. l 9 April. 
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- Besluit tot vaststelling van eene formatie 
ten aan7.ien van het personeel bü den Pen
sioenraad. S. 163. 23 Mei. 

- Besluit, tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Krommenie van 
27 Juli 1926 tot verhaal van pensioensbijdra
gen krachtens artikel 137 der Pensioenwet 
1922, S. 240, benevens van het betrekkelijk 
goedkeuringsbesluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 25 Augustus 1926, 11°. 88. 
· S. 184. 21 Juni. 

- Rondschrijven van den Mimster van Finan
ciën aan Heeren Ged. Staten der verschillende 
provincii\n, betreffende Cumulatie pensioen 
en inkomsten. :c. 1 Juli. 

- Besluit tot wijziging van artikel TI van het 
K. B. van 28 December 1923, S. 560, hetrek

' kelijk <le reg<"ling van de toekenning van 
wachtgeld aan Burgerlijke Rijks-ambtenaren. 

S. 250. 14 Juli. 
- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 

23 Mei 1927, S. 163, houdende vaststelling 
van ePJle formatie ten aanzien van het per
soneel bij den Pensioenraad. 

S. 260. 21 Juli. 
- Centrale Raad van Beroep. H et l • lid van 

art. 150 is niet van toepassing ingeval de 
wedde van den ambtenaar na 1 Juli 1922 
wordt ~ Jaagd doch niet daalt beneden het 
bedrag van den pensioensgrondslag op 30 
Juni 1922. 29 Juli . 

- Besluit tot aanvulling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij K . B. 
van 6 Juni 1922, S. 398, en gewijzigd bij K. B. 
van 27 Augustus 1925, S. 368. (Bepalingen 
betreffende uitvoering van artikel 14 der Pen
sioenwet voor de zeemacht, Stbl. 1922, n°. 65.) 

S. 284. 30 Juli . 
-'- Besluit tot intrekking van het eerste lid 

van artikel 29 van het bij besluit van 7 Octo
ber 1926, S. 351, gewijzigde en aangevulde 
K. B. van 11 Juli 1922, S. 444, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 181 der Pensioenwet 1922 
(Stbl. n°. 240). S. 300. 1 Sept. 

- Besluit tot verhooging van de pensioenen, 
gagementen en onderstanden van de gewezen 
officieren en militairen beneden dien rang van 
de voormalige landmacht in West-Indië, die 
vóór I Januari 1920 den dienst verlieten. 

S. 306. 2 Sept .. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. · B. 

van den 28sten April 1923, S. 178, houdende 
vaststelling eener bijzondere wachtgeldrege
ling voor eenige categorieën van militairen. 

S. 334. l l Oct. 
- Centrale Raad van Beroep. Het gevoe len 

van den Pen•ioenraad, dat betrokken~n ten 
aanzien van diensttijden vóór 1 Juli 1922 
gelijktijdig doorgebracht in twee of meer be
trekkingen, die op dien datum bekleed wer
den, de keuze hebben tusschen inkoop van 
den diensttijd in alle betrekkingen en inkoop 
van dendiensttijd in een of meer dier betrek
kingen, steunt niet op de P .W., welke derge
lijke keuze niet kent, en is in strij rl met het in 
art. 134. 3 bepaalde, dat diensttijd in art . 
134. 1 bedoeld slechts in zijn geheel kan wor
den ingekocht. 8 Nov. 

- Centrale Raad van Beroep. Door te beslissen 
dat de aan klager tevoren toegekende verhoo
ging van invaliditeitspensioen ingetrokken 

19:l7 

wordt en wordt verminderd tot eene van 
lager bedrag, heeft de Pensioenraad de b!'
slis~ing tot toekenning van eerstgenoemde 
verhooging in klagers nadeel herzien. Volgens 
art. 130 had de Pensioenraad daartoe alleen 
kunnen overgaan op grond van gebleken 
onjuist.heid van aan die beslissing ten grond
slag gelegde feiten. Nu van dergelijke onjuiste 
feiten geen sprake is, is die beslissing van 
kracht gebleven. 8 Nov. 

Centrale Raad van Beroep. De beteekenis 
van het woord "diensttijd" in art. 48 Pen
sioenwet 1922 moet worden getoetst aan 
de bepaling, die daarvan wordt gegeven in 
Ifoofdstuk II (van de berekening van het 
pensioen.) - De tijd door klager in vorige 
betrekkingen doorgebracht, waarover hij 
laatstelijk als ~finister van Financiën werd 
gepensionneerd en die dus met pensioen is 
vergolden kan krachtens de duidelijke be
woordingen van het 1 • lid van art. 59 dat 
diensttijd. die reeds met- pensioen vergolden 
is, als ,.diensttijd" uitgeschakelt, niet bij 
de booordeeling van zijne pensioensaanspra
ken uit zijne (later vervulde) betrekking 
van hypotheekbewaarder in aanmerking 
komen. 22 Nov. 

- Centra!,, Raad van Beroep. Voor de toe
passing van art. 67, 2• lid (oud) der P. W. en 
van art. LXXXIV van de wet van 28 i\fei 
1925, S. 216, valt de door klager genot.en 
kin®_l'toeslag wel onder de in die art,ikelen 
bedoelde nieuw verworven inkomsten, doch 
niet onder de mede in die artikelen bedoelde 
"laatstelijk genoten wedde''. - Waar het 
2• lid van art. 67 (oud) sprak van laatstelijk 
genoten "wedde' ·, moet hieronder dus wor
den verstaan laatstelijk genoten "wedde" 
in den zin van art. 31 der ·p, W. Ook onder 
laatst-elijk genoten wedde in art. LXXXIV 
voormeld moet worden verstaan laatstelijk 
genoten "wedde" in den zin van art. 31 
voornoemd. 29 Nov. 

- Centrale Raad van Beroep. De strekking 
van art. 173 V der Pensioenwet is, in gevallen, 
waarin na I Juli 1922 de pensioenberekening 
nog met toepassing van het 1 ° lid van art. 48 
der Lager Onderwijswet 1920 moet plaats 
hebben, het systeem van die wet in zijn ge
heel voor die berekening te handhaven. 

29 Nov. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 
> van Ged. Staten van Zuid-Holland van 21 

Juni 1926, waarbij is goedgekeurd het besluit 
van de Vereenigde Vergadering van het Hoog
heemraadschap van Delfland van 10 Juni 
1926 inzake de toepassing van verhaal krach
tens artikel 137 der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
no. 240). S. 373. 9 Dec. 

- \Vet, houdende bepaling betreffende den 
voor pensioen geldigen diensttijd van de 
bemanning van Hr. Ms. kruiser Sumatra 
tijdens verblijf te Shanghai en wijziging van 
de wet van 14 Juli 1904, Stbl. n°. 145. 

S. 394. 16 Dec. 
- Zie ook: Indië (Nederl.). 

,, ., Militaire Zake·,i. 
Personeele belasting. Besluit tot wijziging van 

het formulier voor het beschrijvingsbiljet 
der personeele belasting. S. 50. 9 Mrt . 

Politieblad_ Circulaire van den Minister van 
Binnenlandse e Zaken en Landbouw aan 

53 
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de burgemeesters, ·betreffende het algemeen 
politieblad. 12 l\fei. 

Posterijen en Giro . Besluit tot uitgifte van 
R oode-Kruis-postzegels. S. 62. 25 Mrt . 

- Besluit, houdende wijziging van het Post 
besluit 1925, S. 396, het P akkctpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, hetinternationaalPo~tbesluit 
1925, S. 394, het Internationaal Pakketpost
besluit 1925, S. 395, het besluit van 25 Maart 
1927, S. 62, tot uitgifte van Roode-Krui~
Postzegels en het P ostbesluit Dienst stukken 
(Stbl. 1923, n°. 504). S. 179. 14 Juni. 

- Besluit, houdende wijziging van het h. . B. 
van 31 Decemher 1919, n°. 78, tot regeling 
van den dienst van het personeel van de 
Posterijen, de Telegrafie en 1'elefonie (van 
welk besluit de tekst is bekend gemaakt bij 
Staatsblad n°. 350 van 192fi) . 

S. 271. 23 Juli. 
- Besluit, houdende wijziging van het P ost

beslui t 1925, S. 396, het Internationaal P ost
besluit 1925, S. 394 en het Internat ionaal 
Pakketpostbesluit 1925, S. 390. 

S. 336. 14 Oot. 
- Wet betreffende instelling van een P ostraad 

voor het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie. S. 390. 16 Dec. 

- Besluit, betreffende uitgifte van Olympiade-
postzegels. S. 466. 30 Dec. 

- Zie ook : Re1.hlen t•-'ln in-, uit- en doorvoer. 
Provinciaal bestuur. Rondschrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan Heeren Ged. Staten der onder
scheidene provinciën, betreffende : provin
ciale geldleeningen. 5 Mrt. 

- Besluit tot vervanging van het Model XII, 
behoorende bij het K. B. van 27 April 1922, 
S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale Wet 
en der Gemeentewet door een gewijzigd Model 
XII. S. 75. 2 April. 

- _ Arrest van den Hoogen Raad. De Prov. 
Wetgever heeft t en deze gebruik gemaakt 
van de hem volgens artt. 130, 136 en 140 
der Prov. Wet toekomende bevoegdheid om 
bij reglement onderhoudsplicht aan de daar
toe bij legger aan t e wijzen personen op t e 
leggen, a lzoo een _publiekrechtelijken last in 
het publiek belang op t e leggen. - De rechter 
heeft deze aanwijzing te eerbiedigen en m ag 
niet nagaan, of het met de vaststelling van 
den legger belaste administratief gezag het 
voor de aanwijzing in art. 11 van het ten deze 
toepa sel..iJke Reglement heeft inachtgeno
men . - R equirant is volgens het hier toepas
selijke Reg!. aansprakelijk als onderhouds
plichtige. Van aansprakelijkheid voor ver
zuimen van zijn medeverdachten is h ier geen 
sprake. - Formule, waarbij voor de feiten 
of omstandigheden naar de bewijsmiddelen 
wordt Y&Wezen Of een nadere redengeving 
dan door den inhoud der bewij smiddelen 
mogel\jk is, st aat ter beoordeeling van den 
rechter die over de feiten oordeelt. 17 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Artikel 231 
der Gemeentewet st empelt het onderhoud 
van aan een gemeente toebehoorende wegen 
slechts tot een gemeentelast " behoudens 
bestaande wettige verplichtingen van ande
ren", zoodat di t artikel de bevoegdheid van 
den provincialen wetgever, om het onderhoud 
van een zoodanigen weg aan een a nder dan 

een gemeente op te d ragen, onve!let laat. 
28 Nov. 

- \Vet tot wijziging en aanvulling van de 
Provinciale Wet. S. 388. 16 Dec. 

Raden van Arbeid. Besluit tot vernietiging van. 
het besluit van den R aad van Arbeid te 
Amersfoort van 27 Mei 1927 tot vaststelling 
van art. 33 van het Ambtenarenreglement 
voor dien R aad, voor zooveel betreft de vast
stelling van een salaris-schaal voor de contro
leurs der 2de klasse. S. 327. 29 Sept. 

Raden van Beroep voor de directe belastingen . 
Besluit, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor 
de directe belastingen. S. 290. 19 Aug. 

Radenwet. Wet tot wijziging der Radenwet. 
S. 408. 24 Dec . 

Rampen. R ondschrij ven van den Minister van. 
Binnenlancl..sche Zaken en Landbouw aa.n 
H eeren Commissarissen der K oningin in de 
onderscheidene provinciën, in zake : R egelen 
betreffende hulpverleening bij rampen van 
algemeenen a.ard. 5 ,Tui i . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Beslui t, 
houdende aanwijzing van Hoorn als losplaats 
van goederen, ingevoerd langs rivieren en. 
kanalen, en van Wellsche Hut voor den door
voer van aldaar te lande aangebrachte ac
cijnsvrije goederen . · S. 18. 27 Jan. 

- Besluit, houdende nadere bepalingen om
trent het vervoer en de nederlagen van goede
r en in het terrein van toezicht langs de 
grenzen. S. 167. 31 Mei. 

- Besluit t ot wijziging van het Vrijdommen
beslu it 1925, S. 103, houdende uitvoerin_g van 
de Tariefwet 1924, S. 568, voor zooveel be 
treft d~ vrijdommen van invoerrecht en st,a 
tistiekrecht. S. 171. 8 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het besluit, van 7 
Mei 1924, S. 232, houdende nadere bepalingen. 
omtrent den in-, uit- en doorvoer van goecle
ren per post. S. 185. !l2 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van den dag, waarop 
de wet var> 27 December 1926, S. 413, houden
de nadere bepaling omtrent de heffing van 
invoerrecht en van statistiekrecht, in werking 
treedt. S. 199. 23 ,Juni. 

- Besluit tot opheffing van de eerste Pn uiterste 
wacht op het eiland Ameland en tot het 
treffen var> eene bijzondere regeling in ver
band met die opheffing. S. 232. 1 Juli. 

- Wet, houdende bepalingen omtrent het ver
voer en de nederlage van suiker op het ter
rein van toezicht aan de landzijde, omschreven 
in artikel 177 der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1S22 (Stbl. n°. 38). S. 256. 21 Juli. 

- Besluit tot opheffing van het kantoor Groes
beek als kantoor van expeditie en van laatste 
vi~itatie voor den spoorweg van Nijmegen 
naar de Duitsche grens in de richting van 
Kranenburg te Groesbeek en tot herziening 
van de attributen van h et kantoor Nijmegen . 

S. 313. 17 Sept. 
- Besluit houdende uitbreiding van de attri

buten van het kant-oor aan de Wezelsche 
Barriére bij Venlo. S. 326 . 27 Sept. 

-· Besluit tot herziening van de eerste linie van 
toezicht in dr provincie Gelder land. 

S. 343. 28 Oct_ 
- Besluit tot herziening van de voorschriften, 

in acht te nernléln bij den in-, uit- en doorvoer 
van goederen. S. 357. ll. Nov. 
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- Besluit, houdende toekenning van vrijdom 
van specifieke belasting bij invoer van goe
deren bestemd t ot gebruik als grondstof in 
fabrieken en trafieken. , . 359. 17 Nov. 

Rechtswezen. Wet houdende aanvulling van 
de Wet op de regterlijke organisatie met een 
bepaling betreffende het hooren van getni

. gen en deskundigen door de met het toezicht 
op de advocaten en procureur~ belaste auto
riteiten en rechterlijke colleges. 

S: 78. 8 April. 
.Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

R eglement n°. l, vastgesteld in voldoening 
aan art. 19 der wet op de rechterlijke organi 
satie en het beleid der justitie. 

S. 367. 30 Nov . 
- Wet, houdende nadere regeling van de Col

lectieve Arbeidsovereenkomst. 
. 41.,. 24 Dec. 

Rekenkamer. Wet, houdende regeli ng van het 
beheer van 's Rijks financi 0n. 

S. 259. 2J Juli. 
Ridderorden. Zie : Onder.~ch.eidingsteekenen. 
Rivieren. Besluit t ot vast stelling van een 

reglement op het baggeren, graven en visschen 
van voorwerpen en het werpen van vaste 
stoffen in de rivieren, langs de zeekusten" in 
de Zuiderzee en in de zeegaten, onder beheer 
van het .Rijk. S. 241. 4 Juli. 

- Zi e ook : Scheepvaart. 
Roode Kruis. Beslui t tot uitgifte van Roode-

Kruis-postzegels. S. 62. 25 Mrt. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925, S. 396, het Pakketpostbesluit 
(Stbl. 1919, n°. 574), het Internationaal 
Postbesluit 1925, f; . 394, het Internationaal 
Pakketpostbesluit 1925, S. 395, het besluit 
van 25 Maart 1927, S. 62, tot uitgifte van 
Roode-Kruis-Postzegels en het Postbesluit 
Dienststukken (Staatsblad 1923, n°. 504). 

S. 179. 14 Juni. 
Rijksambtenaren en Werklieden. Besluit tot 

wijziging van art. 27 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
laatst elijk gewijzigd en aangevuld bij dat van 
9 December 1925 (Staatsblad n°. 467). 

S. 25. 4 Febr. 
- Besluit tot intrekking van Ons besluit van 

14 Februari 1920, S. 75, laatstelijk gewijzigd 
bij O11s besluit van 28 December 1925, S. 515, 
en tot vaststelling van een a!gemeenen maat
regel van bestuur, houdende r egelen, in acht 
te nemen bij de vaststelling van de arbeids
voorwaarden van werklieden in 's .Rijks 
dienst. . S. 53. 14 1\irt. 

- Arrest van den Hoogen Raad . De Komng 
heeft , krachtens art. 63 Grondwet, de be
voegdheid om een eenmaal door hem vast
gestelde salarisregeling naar goed vinden te 
wijzigen. - H et is niet in te zien, waarom 
de sa!ariRregeling van art. 41) Bez. besluit aan 
<lie wiJzigingsbevoegdhei<l ;i;ou zijn onttrok
ken . Dat daarbij een waarbo!'g voor behoud 
van salaris werd gegeveP, doet niet af ; die 
,vaarborg is door de intrekking verdwenen. -
Alleen clan zou de waarborg, ook na hare 
intrekking kunnen doorwerken, indien door 
die waarborg een 11 arnpraak in het leven ge
r oPpen was, welke dei ntrekking van het voor
schrift , waarin 7.ij waR vervat, niet kan ver
dwijnen, omdat zij viel onder de besch~rming 
van een wettelijk voorschrift vqn hoogere 

kracht dan bedoeld voorschrift (een a.g. 
maatr. v. bestuur) en daardoor aan het in
grijpen van den I<..oning als wetgever was ont
trokken. - Zie Concl. A<lv.-Gen. over den 
aard van het voorschrift in verband met de 
verhouding Staat-individu. 25 Mrt. 

- Besluit tot wijziging en aanvullin11; van het 
Bezoldiginirsbeslait Burgerlijke Pijksambte
naren 19?5; zooals dat, Iaatste..:ijk is gewijzigd 
en aangevuld bij K. B. van 4 Februari 1927 
(Stbl. n°. 25). S. ?73. 27 Juli. 

- Be~luit tot aanvulling van h et ]3ezoldig ings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren l 925, 
zooals dat laatstelijk is irewijzigd en aange
vuld bij .'> oninkliik bE'sluit van 27 Juli l 927 
(8taatsblad n°. 27::I \. S. 372. 9 Deo. 

- Reslllit, hourlenfle wiiLiging van het Arbcifls 
reglement voor werkli eden in ',i Rijks dienst 
1927. S. 421i. 27 De<' . 

Rijksinkomstenbelasting. Zie : Inkomstenbelas
ting. 

Rijksverzekeringsbank. Zie : J nvaliditeits- en 
ouder!lomsverzekering. 

Rijks wegen. Zie : Wegen. 
Rijnvaart. Zie : Scheepvaart. 
Rijwielbelasting. Wet tot wijziging van de Rij 

wielhelastingwet (Staatsblad 1924, n°. 306). 
S. 429. 30 Dec. 

Rijwielen; Zie : Motor- en Rijicielwet. 
Salarisbesluit. Zie : Rijksambtenaren en lJVerk

lieden. 
Scheepsbewijzen. Zie: .Kadaster, Hypotheken 

enz. 
Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van 

het bij K. B. van 11 September 1875, S. 169, 
vastgest elde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 34. 19 Febr. 

- Besluit tot nadere vaststelling van een mo
del voor gezondheidsbrieven ten behoeve 
van uitgaande zeeschepen, met intrekking 
van het K. B. van 25 April 1876 (Staatsblad 
n°. 74). S. 37 . 22 Febr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bijzonder 
r eglement van politie voor de rivier de Hol
landsche IJssel, vastgest eld bij K . B. van 30 
Mei 1906, S. 118, het laatst gewijzigd bij K. B. 
van 8 April 1924 (Stbl. n°. 177). 

S. 164. 24 Mei . 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder· 

reglement van politie voor het Noordzee
kanaal, S. 166. 30 Mei. 

- Besluit, houdende nadere bepalingen om
trent de meting van binnenvaartuigen. . 

• S. 200. 24 Jum. 
- Besluit tot, vaststellmg van een bijzonder 

reglement van politie voor de brug over de 
Oude l\faas bij Spijkenisse. 

S. 237. 4 Juli . 
- R ondschrijven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw, betreffende 
meting van binnenvaartuigen. 23 Aug. 

- Wet, betreffende overbrenging van eePige 
bij het Rijk in beheer en ond, rhoud zijnde 
sluizen met bijbehoorende werken in beheer 
en onderhoud bij het waterschap Beoosten 
de 's -Gr,ivemoersche Vaart en bij het water
schap de Lage weg met de velden. 

S. 214. 30 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 

v~.n 26 October 1906, S. 273, houdende be
palingen omtrent de Commissiën van des-
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kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en scheepspatenten. 

S. 349. 7 Nov. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 28 December 1925, S. 518, zooals 
dat nader is gew:j1zigd, houdende wijziging 
en aanvulling van de voorschriften betrek
kd ijk de scheepsboekhouding. 

S. 364. 25 Nov . 
- Besluit t ot wijziging van het Bijzonder 

·reglement van politie voor de scheepvaart 
op de rivieren beneden Rotterdam tot in 
zee, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
22 September 1914 (Stbl. n°. 458) . 

S. !{66. ::10 Nov . 
- Zie ook: Arbeid. 
- Zie ook : T ractaten. 
Schelde. (Maatschappij de) Wet, houdende 

goedkeuring van eene overeenkomst met de 
Naamlooze Vennootschap Koninklijke Maat
-;chappij "de Schelde" t e Vlissingen ge-loten 
betreffende het verschaffen aan de wer f dier 
maatschappij van een ruimen uitgang naar 
de zee en de ontbinding van de overeenkomst 
van April 1913, goedgekeurd bij de wet van 
l December 1913 (Staatsblad n°. 423). 

S. 353 . 10 N ov. 
Schuld. (Nationale) Wet tot het aangaan van 

eeny geldleening ten laste van het Rijk. 
S. 43 l. 30 Dec. 

Sluizen. Wet, betreffende overbreng ing van 
eenige bij het Rjjk in beheer en onderhoud 
zijnde sluizen met bijbehoorende werken in 
beheer en onderhoud bij het wat erschaP. 
Beoosten de 's-Gravemoersche Vaart en bij 
het waterschap de Lage weg met de Velden. 

S. 214. 30 Juni. 
- Zie ook : Scheepvaart. 
Spoor- en Tramwegen. Besluit t ot nadere wij

ziging van het Algemeen R eglement Vervoer 
1901. S. 24. 2 Febr. 

- Wet, houdende nadere regeling van den aan
leg en de exploitatie van den electri~chen 
tramweg van 's-Gravenhage (stat ion S.S.) 
naar Scheveningen . S. 178. 10 Juni. 

- Arrest van den Hoogen R aad. In art . 9 der 
Locaalspoor, en Tramwegwet wordt straf 
bedreigd t egen overt reding van de in art. 5 
bedoelden a lg. maatr. van bestuur. - Bij · 
a rt. 56 van dien alg . maatr . (het Tramweg
:regl.), zooals dit laatstelijk is gewijzigd Dij 
K. 13. van 28 April 1926, S. 88, is bepaald, 
dat de grootst t oegelat en snelheid niet mag 
worden overschreden en dat ten aanzien van 
die baangedeelten, waar de H oofdinsp.-Gen. 
zulks in het belang van het veilig verkeer, het 
betrokken provinciaal bestuur en bestuurders 
gehoord, bepaalt, een beneden de in het eer
ste lid bedoelde grens liggende en door hem 
t e bepalen maximumsnelhrid in acht moet 
worden genomen. - Hieruit blijkt dat deze 
gebodsbepaling omtrent de in acht t e nemen 
snelheid door den alg. maatregel zelf is ge
geven. Hier is geen overdracht van regelings
bevoegdheid, doch alleen een opdracht aan 
df\n Hoofdinsp.-Gen. tot uitvoering. 13 Juni. 

- Wet tot bekrachtiging van eene overeenkomst 
met de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg
Maatschappij in liquidatie· betreffende den 
naastingsprijs van den spoorweg van Zutphen 
langs Winterswijk naar de Pruisische grenzen 

in de richt ing van Borken en van Bocholt . 
S. 227. 30 Juni . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Tram-
wegreglement. S. 242. 4 Juli . 

- Besluit tot nadere wij ziging van het Alge
meen R eglement Vervoer 1901. 

S. 274 . 27 Juli. 
- Wet, houdende naasting van den spoorweg 

van E nschede naar de Nederlandsch-Pruis
sische grens in de richting van Ahaus. 

S. 328. 30 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen R eglement Ver voer 1901. 
S. 346. 31 Oct . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen 
R eglement Dienst. S. 347. 31 Oct. 

- Besluit t ot aanvulling van de regelen om
trent het t oezicht op de spoorwegen, vast 
gesteld bij K oninklijk besluit van 2 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 339). S. 375. 10 Dec. 

- Zie ook : T ractaten. 
Staten-Generaal. Wet, houdende posit ie-rege

ling van ambtenaren, in dienst van Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao, leden 
der Staten-Generaal. S. 122. 30 April. 

Statistiek. Besluit tot nadere wijziging van 
het K. B. van 9 J anuari 1899, S. 43, betref
fende het Cent rale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek. S. 293. 1 Sept. 

Statistiekrecht. Besluit tot vaststelling van 
den dag, waarop de wet van 27 December 
1926, S. 413, houdimde nadere bepalingen om
trent de heffing van invoerrecht en van sta
t istiekrecht, in werking treedt. 

S. 199. 23 Juni. 
- Zie ook: Rechten van in- , uit- en doorvoer. 
Sterke Drank. Arrest van den Hoogen R aad . 

Bij localiteiten, voor welke vergunning is 
verleend aan een ander dan aan hem, die 
het t oedienen of verstrekken toelaat, is van 
overtreding van art. /iO, I , ll 0 • der Drankwet 
slechts sprake, indien t en aanzien van laatst 
genoemde door wettige bewijsmiddelen -
waarvan de inhoud in de uitspraak vermeld 
moet worden - is komen vast te staan, dat 
hij geen vervanger of zetkastelein van laatst 
genoemde is. 24 .fan. 

- Arrest van den H oogen Raad. 1.'elastleggu1g 
dat verdachte ten verkoop in Yoorraad 
heeft gehad "zes, alt hans eenige flesschen 
gevuld met Cherry Brandy, - althans 
sterken drank - achtt ien, a lthans eenige 
flesschen gevuld met advocaat - alt hans 
sterken drank." - Volgens deze t elastlegging 
waren de dranken in ieder geval st.erke 
drank en was, toen de Recht b. besliste dat 
de dranken Cherry Brandy en advocaat 
waren, geen nadere beslissing nooclig. -
De Recht b. heeft zir b t erecht op het, stand
punt gesteld dat, nu de wet niet bepaalt 
wat sterke drank is, de rechter zich •iaar het 
spraakgebr uik client te gedragen. Dat spraak
gebruik heeft de Recht b. niet later als 
criterinm losgelaten. - Uit hetgeen omtrent 
het alcoholgehalte is gebleken, heeft de 
R echtbank afgrleid dat de advocaat was 
bereid met sterken drank en dat deze bij die 
bereiding een rol van beteekenis heeft ge
speeld, daar on!!eveer de helft van de advo
caat sterke drank was. Terecht was de 
R echtb. van oordeel dat zulk een drank naar 
het spraakgebru ik sterk t" drank is. 23 Mei! 
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- BeEhrit tot vernietiging van het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Mon
~ter van 14 Maart 1927, waarbij aan . 
Lalleman, weduwe r.. Broekman. een ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken 1lrank in het klein . 

S. :340. 26 Oct. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders van Rijn-
7.aterwoude van 30 April 1926, waarbij aan 
R. Groenewolt een vergunning is verleend 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein. S. 361. 19 Nov. 

- Besluit, strekkende tot vernietiging van het 
besluit van Ged. Staten van de provincie 
~oordholland van 11 Mei 1927, no. 159, 
waarbij a.a.u W. H. Steenhuis, te Amsterdam, 
vergunning werd verleend tot den verkoop 
van sterken drank in het klein alleen aan 
logeergasten, voor gebruik ter plaat e van 
verkoop. S. 361a. 19 Nov. 

- Besluit tot vernietiging van het, besluit 
van Burgemeester en Wethoudere van 
Wieringen, van 11 ,Tuni 1927, n<. 4, waarbij 
afwijzend is beschikt op het verzoek van 
Nan Kok, cafclbouder t e Wieringen, tot 
plaatsing van zijn naam op de lijst, bedoeld 
in artikel 13 der Drankwet. S. 385. 15 Dec. 

Stoomwet. Besluit tot nadere wijziging van 
het K. B. van 8 Februari 1924, S. 33, laat
stelijk gewijzigd bij K. B. van 21 Augustus 
1925, S. 360, tot vaststelling van een alge
meenen maatrei;el van bestuur, als bedoeld 
in <le artikelen 28a, 28d en 2 ~ van de 
Stoomwet. S. 2. 4 Jan. 

Strafrecht en Strafvordering. Rondschrijven 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Gemeentebe turen. be
treffende arrestanten- lokalen. 3 Mrt. 

- Wet, houdende wijziging van het Wetboek 
,·an Strafrecht en van de Uitleveringswet in 
verband met de Verdragen ter be~trijding 
van den handel in vronwen en kinderen en 
ter beteugeling van <le ver~preiding van en 
den handel in ontuchtige uitgaven. 

S. 156. 13 Mei. 
- Zie ook : Pnt;iieb1,id. 
Successiewet. Wet-tot wijziging der uccessiewet. 

S. 257. 21 Juli. 
Suiker. Uesluü. omtrent vervoer van Ruiker 

en kandij in het terrein van toezi~ht. 
s. 283. 30 Juli. 

Suriname. Besluit tot "ijziging van den 
algemeenen maatregel van bestuur houdende 
regeling van de uitbetaling in r ederland van 
pensioenen, gagementen, onderstandcn, toe
lagen van broeders der Orde van den Neder
land chen Leeuw en verhoogde soldijen van 
ridders der Militaire Willemsorde ten laste 
der geldmiddelen van ederlandscb-Tndië, 
, 'uriname en Curaçao (Stbl. 1!)25, no. 470). 

s. 58. 22 Mrt. 
- Beslnit tot nadere wijziging van het Regle

ment op het verleenen van verlof, na opzen
ding na.ar Nederland, aan militairen beneden 
den rang van onderluitenant, behoorende t ot 
of gedetacheerd bij de troepen in Suriname 
en Curaçao. S. 118. 2 April. 

- Wet, houdende verlenging van den termijn 
der opschorting van de betaling van rente 
en aflossing van de urinaamsrhe Spoor
wegleening. 8. 121. 30 April. 

- Wet, houdende positie-regeling van ambte• 
naren, in dienst van Nederlandsch-Tndië 
Suriname of Curaçao, leden der Staten
Generaal. S. 122. 30 April. 

- Wet, houdende uitbreicling van de toepas
•eliikheid van de wet van 10 Februari 1910, 

. 55. tot de bevolking van uriname en van 
Curaeao. S. 175. JO Juni. 

-- Besluit tot verhooging van de pensioenen, 
gagementen en onderstanden van de gewezen 
officieren en militairen beneden dien rang 
van de voormalige Ja.ndmacht in West-Tndii', 
die vóór 1 Ja,nuari 1920 den dienst verlieten. 

S. 306. 2 Sept. 
- Wet tot voorziening in de behoefte aan 

kasgeld voor den Surina.a.ms~hen dienst hier 
te lande gedurende de jaren 1928, 1929 en 
1930. S. 435. 30 Dec. 

Tabakswet. Besluit, houdende vaststelling van 
den dag waaro1J de wet van 27 December 
192/i, S. 412, tot wijzigini; van de artikelen 
15, 50 en 51 der Tabakswet (Staatsblad 1921, 
n°. 71 '.!), laat•,telijk gewijzigd bij de wet van 
30 December 1925, S. 533. in werking treedt. 

S. 45. 26 Febr. 
- Be~luit houdende nadere wijziging van het 

K . B. van 16 Maart 1922, '. 126, tot uitvoe
ring van enkele bepalingen van de Tabakswet 
(Stbl. 1921, n°. 712). S. 54. 14 Mrt. 

- Wet tot w\j·ûging van de artikelen 53 en 
88c, der Tabakswet 1921 (Stbl. n°. 712). 

S. 382. 15 Dec. 
Tantièmebelasting. Zie: n· , 'dMvl- or,.- . 
Telegrafen en Telefonen. Besluit. houdende 

wijziging van het Koninkl"k besluit van 
31 December 1919, n°. 78, tot regeling van 
den dienst van het personeel van dePosterijent 
de Telegrafie en Telefonie (van welk be-lui, 
de tekst is bekend gemaakt bij taatsblad 
n>. 350 van 1926). R. 271. 23 Juli. 

- Wet., betreffende instelling van een Postraad 
voor het Staat,sbedrijf van de P.ost,erijen, de 
Telegrafie en Telefonie. S . 390. 16 Dec. 

- 7,ie ook : 'f'-,a•tri t _n. 
Tolken. Besluit, houdencle wijziging en aanvul

ling van het Tolkenreglement voor het Verre 
Oosten. S. 156 van 1910, laatstelijk g·ewijzigd 
bij K. B . van den 8sten Juli 1924, S. 350, 
en van het Tolkenreglement voor de Levant, 
S. 268 van 1909. laatstelijk i;ew:ijzigd bij 
K. B. van den 8 ten J'tili 1924 (Stbl. n°. 350). 

. 335. 12 Oct. 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekendma

king in het taatsblad van de op 23 Octoher 
1926 t,usschen den Nederlandschen Gezant 
te Brussel en den Belgischen Minister van 
B ::ritenlandsche Zaken gewisselde nota's, 
betreffende de wederzijdsche overbrenging 
va.u verzoeken om rechtsbiistand op het gebied 
van ongevallenverzekerin!! (Staatsblad 1922, 
n°. 435 ;. S. 15. 20 Jan. 

- Besluit, bepalende cle' bekendmaking in het 
Sta-atsblad van de tus cben den Gezant der 
.r ederlanden te Mexico en den Mexicaanschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's d .d. 12 en 31 Augustus, 14 en 28 
September 1926, tot verlenging van het op 
22 September 1897 tusschen ederland en 
Mexico gesloten verdrag van handel en 
niendFchap (Stbl. 1899, n°. 200). 

S. 47. 4 Mrt. 
- Besluit, bepalende dr bekendmaking: in het 
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Staatsblad van het op 12 Mei 1926 te Athene 
tusschen Nederland en Griekenland gesloten 
handelsverdrag met daarbij behoorende pro
tor.o!Jen (Stbl. 1926 n°. 476). 

S. n9. 22 Mrt. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Gezant der 
Nederlanden te Constantinopel en den 
Turkschen Minister van Buitenlandse he Zaken 
op 27 Januai-i 1927 te Angora gewisselde 
nota's tot verlengin" van de voorloopige 
regeling der handelsbetrekkingen tusschen 
Nederland en 'T'urkije van 11 Februari 1926 
(Stbl. 1926, nos. 288 en 340). 

S. 63. 28 Mrt. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

StaatRblad van de op 11 Februari 1925 te 
Genève geteekende Overeenkomst, met bij
behoorend Protocol. nopens het gebruik van 
bereid opium (Stbl. 1926, n°. 474). 

S. 65. 30 Mrt. 
- Wet tot goedkeuring van het op 23 ,luli 

1926 te ·s-Gravenhage gesloten voorloopig 
luchtvaartverdrag tusechen Nederland en 
Denemarken. f:. 11 2. 28 April. 
Wet tot goedkeuring van het op 12 Decem

ber l 925 te ·s-Gravenhage tusschen Neder
land en Zwi tserland gesloten Verzoenings
verdrag. S. 123. 30 April. 

- Wet, houdende _goedkeuring van het op 
2(1 Mei 1926 te_ s-Gra.venhag:e tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten Arbi
trage- en VerzoeningR-verdrag met, bijbehoo
rend ~lotprotocol. S. 124. 30 April. 

- Wet, tot voorbehoud der bevoegdheid. tot 
toetreding tot het ontwerpverdrag van 
Washington betreffende de werkloo~heirl. 

s. 126. :rn April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Verdrag 

met Aanhangsel en hijhehoorend Protocol 
van onderteekening nopens de meting van 
binnenvaart.tugen van 27 November 1925, 
benevens a~nvnllende regelingen. 

S. 172. JO .Juni . 
- Wet. houdende goedk euring van de op 

19 -Juni J92fi te Parijs tnsschen de Neder
landsèhe Regeering voor Nederland en ,,-oor 
Nederlandsch-lndië eenerzijd~ en de Regee
ringen van Groot-Britannii' en oord-Ierland 
en van Tndi :; a.nder1jjds gesloten overeen 
kom~t met b(j lage en protocol nopens het 
beheer van het quarantaine-station • t e 
Kamaran, a lsmede van de in art. 14. der 
overeenkomst bedoelde notawisseling. 

S. l9f:. 23 Juni. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 12 December 1925 
te 's-Gravenhage t~sschen Nederland en 
Zwitserland gesloten verzoeningsverdrag 
(Stbl. 1927, n°. 123). S. 204-. 27 Juni . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Gezant der 
Nederlanden te Mexico en den Mexicaanschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewissel
de nota's d.d. 28 en 31 Maart, 7 en 22 April 
1927, tot verlenging van het op 22 September 
1897 tusschen Nederland en Mexico gesloten 
verdrag van handel en vriendschap (Staats
blad 1899, n°. 200). S. 207. 2!l Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag van Genève, betreffende ver
eenvoudiging aan te brengen in de inspectie 

van emigranten aan boord van schepen. 
S. 224. 30 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag van Genève, betreffende de 
gelijkheid van behandeling van vreemde 
arbeiders en eigen onderdanen voor de 
ongevallenverzekering. S. 22-5. 30 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het ont
werp-verdrag ·van Genève, betreffende de 
schadeloosstelling voor ongevallen, overko
men in verband met de dienstbetrekking. 

S. 226. 30 Juni . 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

7 September 1926 te Port-au-Prince tusschen 
Nederland en Haïti gesloten handelsverdrag, 
met twee daarbij behoorende, tusschen Hr. 
Ms. Gezant te Caracas en den Staatssecretaris 
voor de Buitenlandsche Betrekkingen van de 
Republiek Ha'ti gewisselclt> nota.'s. 

S. 229. 30 Juni. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 

toetreding tot het ontwerpverdrag van 
Genl>ve, betreffende schadeloosstelling voor 
beroepsziekten. S. 234. 2 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 2~ Juli 1926 te 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Denemarken 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag, met 
bijlage (Stbl. 1927, no. 112). 

S. 246 11 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Sta.at~blad van de tussche{l. den Neder
landschen Gezant te Lissabon en den Portu
geeschen Minister van Buitenlandsnhe Zaken 
~ewisselde nota.'s d.d. 2 Juni 1927 tot ver
lenging van de voorloopige handelsschikking 
van 27 Augustus 1924 (Stbl. 1924, n°. 547). 
zooals deze is gewijzigd b(j notawisseling 
van 5 Augustus l 926 ( tbl. 1926. n°. 343). 

S. 272. 2:l Juli . 
- Beslnit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 20 Mei 1926 
te 's-Gravenhaae tusschen Nederland en 
Duitsohland gesloten Arbitrage- en Verzoe
ningsverdrag, met bijbPhoorend slotprotocol 
(Stbl. 1927, n°. 124). S. 279. 27 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 19 Juni 1926 te Parijs 
tusschen de Nederlandsche R egeering voor 
Nederland en voor Nederlandsch-Indië eener
zijds en de Regeeringen van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland en van Indië anderzijds 
gesloten overeenkomst, met bijlage en proto
:,ol, nopP.nS het beheer van het quarantaine
station te Ka.maran, alsmede van de in 
a rtikel 11- der Overeenkomst bedoelcle nota
wisseling (Stbl. 1927, n°. 196). 

S. 282. 29 ,luli . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 27 ovember 1925 
te Parijs gesloten verdrag met aanhangsel 
en bijbehoorend protocol Ya'l onderteekening 
ncpens de meting van binnenvaartuigen, 
henevens aanvullende regelingen (Staatsblad 
1927, n°. 172). S. 292. 19 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 28 Juni 1927 tusschen 
den tijdelijk Zaakgelastigde der ederlanden 
te Rome en den Italiaanschen ondersecretaris 
van Sta.at gewisselde nota's over de weder
zijdsche erkenning van scheepvaartwetten 
en scheepspapieren. S. 301. l Sept. 
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-- Besluit. bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de tusschen den Ge1.ant 
der Nederlanden te Constantinopel en den 
Turkschen Minister , an Buitenlandsche 
Zaken op 7 ,Tuli 1927 te Ang"ra gewisselde 
nota·s tot verlenging van de voorloopige 
regeling der handelsbetrekkin~en tusschen 
~ ederland e.n Turk~je (Staatsblad 1926 nos. 
288 en 340 en 1927 n°. 63;. S. 302. 1 Sept. 

- Besfoi t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de o,ereenkomsten tot 
regeling van den telenhoond ienst tusschen: 
10. Nederland en België van 10/26 Februari 
1927 ; 20. Nederland en Denemarken over 
Duitschland van l0/17/24 Februari 1927; 
30_ Nederland en Dnitschland van 26 O: tober / 
3 November 1926; 4°. Nederland en Frankriik 
over België van 5/14 Aoril/2 Mei 1927 ; 
öry. ederland en Groot-Brittannië van 
11 Maart 1927; 6°. Nederland en Luxemburg 
over Belr ië va n 28 Februari 7j l8 Maar t 
H<27 : 7°. Nederiand en Oostenriik over 
Dui•echland van 17 De"ember 192fl/12/22 
Tanuari 1927 ; 8°. Nederland en Tsjechoslo
" ·aki·, e over D11ita0h land Yan 18 Derember 
192•3/11 /12 Febr1iari 19:.>7; 9". Nederland en 
Zwitserland over Duits".lhlanrl van 1/11/19 
Februari 1927; 10°. Dnit , chland en Engeland 
over Nederland va,n 18 September/18 /30 
October 1926. S. 325. 24 Sept. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 12 eptember 1923 
te Genève gesloten ,erdrag tot het tegengaan 
,·an de verspreiding van en den hanrlel in 
nntuchtige uitgaven !Stbl. 1926. n°. 225). 

S. 329. 5 Oct. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking i'1 het 

St,aatsblad van de 0nt,werp verdra.geu van 
Gen/>ve betreffende: 1°. vereenvoudiging 
.aan t e brengen in de inspectie van emigranten 
aan bor,rd van schepen : 2°. de geljjkheid van 
behandeling van vreemde arbeiders en eigen 
onderdanen voo; de ongevallenverzekering ; 
:l0. de schadeloosstelling voor ongevallen, 
overkomen in verband met de dienstbetrek
king (Staatsblad 1927, no ,. 224, 225 en 226). 

S. 333. 10 Oct. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Verdrag 

inzake slavernij van 25 September 1926. 
S. 356. 10 Nov. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Ver
drag met bjjbehootend Statuut en Protocol 
,an onderteekening nopens het, internationale 
zeehavenregime van 9 December 1923. 

· S. 383. 15 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag met bijbehoorend Statuut en Protocol 
van onderteekening nopens het internat.ionale 
spoorwegregime van 9 December 1923. 

S. '.184. 15 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het tnsschen 

:Nederland -en Denemarken gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering. 

S. 409. 24 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

30 Septèmber 1926 te Adis Abeha tasschen 
Nederland en Ethiopië gesloten handels
verdrag. benevens van twee op 2 Octoher 
l92fl tusschen den ConsuJ. der Nederlanden te 
D;eddah en den Regent van Ethiopië ge
wisselde nota's. S. 410. 24 Dec. 

- Wet . houdende goedkeuring van het op 

12 Mei 19J ï te Guatemala tusschen Nederland 
en Guatemala gesloten handelsverdrag. 

S. 446. 30 De~ . 
Tramwegen. Zie: Spoor- en tram•!>e9-,n. 
Trekhonden. Besluit tot nadere wijziging van 

het K. B. van 6 FeLruari 1911, S. 45, sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van de a rtikelen 
1, 4 en 5 der .,Trekhondenwet " 1910 (Stbl. 
n°. 203). S. 28~. 1 Aug. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Bur_ge
meester en Wethoudet·s der onderscheidene 
Gemeenten, betreffen de trekhonden. 

30 Aug. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Burgemeester en Wethouders der onder
scheidene gemeenten, betreffende Trekhon
den. 17 Dec. 

Tuinbouw. Zie: Ongevallenverzekering. 
Tijd. Besluit tot vervroeging in 1927 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). 

S. 36 22 Febr. 
Vaccinatiën. Zie: Ziekten. (Besm ettelijke) 
Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Rondschrij

ven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de Burgemeesters. 
betreffende mond - en klauwzeer. 10 Mei. 

- Besluit tot uitvoering van art. 7;5 der 
Veewet. '.10 Dec. 

Veewet en Veeziekten. Zie: Veea~tsenijkunrlig 
Staat.,tc ,zi~h'. 

Vermogens- en Verdedigingsbelasting. Wet 
houdende nadere voorzieningen ten aanzien 
,an de heffi ng van de vermogensbelasting. 
de verdedigingsbeia.sting I en de inkomsten
belnsting. S. 98. 28 April. 

- Wet tot wijziging van de artt. 9 en 19 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, de artt . 
6 en 8 der Wet op de vermogenshelasting en 
de artt. 7 en 9 der \Vet van 18 Augustus 
Hll6, S. 411. op de Verdedigingsbelastingen I. 

S. 100. 28 April. 
- Besluit tot het vaststellen van fo rmulieren 

voor het bijzonder aangiftebiljet der vermo
gensbelasting en der verdedigingsbelasting 
Ib, uit t.e reiken aan gehuwde vrouwen in 
het geval, bedoeld bij artikel Hl, derde lid. der 

· Wet op de vermogensbelasting. 
S. 10 i. 28 April. 

- Besluit houdende bepalingen tot verzeke
ring ,an de belastingen naar inkomen en 
vermogen, t e heffen van binnenschippers en 
van tot de bemanning van een binnenvaar
tuig behoorende personen die binnen het Rijk 
hun bedrijf of beroep uitoefenen, zonder 
er een vaste woonplaats te hebben. 

S. 102. 28 April. 
Besluit tot wijziging van de formulieren 

voor de aangiftebiljetten . der vermogensbe
lasting en verdedigingsbelas\ ing Ib. 

S. 103. 28 April. 
Vervoer. Zie: Openhare m-iddelm mn - . 
Visscherij. Arrest van den H oogen Raad. 

De woorden .,afwijkingen toelaten" in art: 12 
Alg. Visscherij-Reglement Binnenwateren 
beteekenen iet s toela_ten in afwijking van 
wat anders zou zijn verboden en omvatten 
niet mede afwijkingen, waardoor een be
staande verbodsbepaling wordt uitgebreid. 

17 J an. 



V ALPHABE'l'ISCH REGISTER VOOR 1927 840 

- Beschikking Yan den ~Iiruster Yan Binnen
landsche Za,ken en Landbouw tot Yaststelling 
van een letterteeken, dat door zee- of kust
visschersvaartuigen moet worden gevoerd. 

:?O Oct. 
Volksgezondheid. Koninklijk besluit. Voor het 

verleenen van present,iegeld aan de leden der 
gezondheidscommissie kan geen post op de 
liegrooting der rommia~ie worden ujtgetrok
ken. 2r. Juli. 

- Zie ook: z;elrten (Be-~met'e'ijl·P,). 
Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. Een 

raadsbesluit tot vaststelling van een rooihjn 
is met een besluit, dat rechtstreeks d11 volks
<"ezondheid betreft ; aan het nemen van dit 
besluit behoeft derhalve het hooren der ge
zondheids~ommjssie niet vooraf te gaan 

24 Jan. 
- Koninklijk besluiv. Een raad8be•luit tot 

wijziging der bouwverordenjng, dat beoogt 
mogelijk te makenden ju de verordening voor 
het nemen van een beslissing door B. en W. 
op ee_n verzoek om bouwvergunning gestelden 
tcrm1Jn van 4 weken te verlengen tot ,i weken 
nadat omtrent de gc>edkeuring van een aan
hangig plan van uitbreiding of plan tot her
zien;ng daarvan onherroepelijk zal zijn be
slist, is in strijd met art. 5, ?• lid, laatsten 
zin der Womngwet : immers wordt onder 
.. termijn' verstaan een bepaald tijdsvedoop, 
terwijl in casu de verlenging zou ge chieden 
voor een vooraf niet bepaalbaren t ijd. 

'l8 Jan. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De strafbe

paling verbiedt een bouwwerk op te richten, 
dat naar het oordeel van B. en \V. het karak
ter draagt van een gPtimmerte. - Hierin 
ligt geen verboden delegatie. - Ook is 
het verbod voldoende omsrhreven. - Zelfs 
1,onder dat men kennis draagt van het. oor
deel van B. en W. ka.n men de overtreding 
plegen. - Ten aanzien van de vraag wat 
een getimmerte is, moet ten slotte het oordeel 
van den rechter 'lesEssend zijn. 31 Jan. 

·-· Arrest van den Hoogen Raad. Krachtens 
art. 1 \Vorungwet mogen door den gemeente
raad niet verordeningen worden ,astgesteld . 
waardoor ten aanzien van gronden, welke 
_niet behooren tot een open haren weg en waar
van evenm;n va~tqtaat, dat zij bij gedoogen 
d es eigenaar0 feitelijk voor het publiek ver
keer zijn opengesteld, de in art. 679 B. W . 
aan iederen eigenaar toegekende bevoegd
heid om zijn erf a[ te sluiten zou worden op
geheven. Dit is het geval met een verbod om 
op aan particulieren toebehoorende gronden 
buiten de rooiing hekwerk of andere uitste
kende voorwerpen t e plaatsen of te hebben. 

:~ l Jan. 
-- Arrest van den Hoogen Raad . Het met 

of niet, tijdig gevolg geven aan een aanschrij
ving overeenkomstig art J 7 der Woningwet,, 
en de bewonrng niet staken of de noodige 
maatregelen nemen om haar te doen 8taken 
vó1r den afloop van den termijn. binnen wel
ken de verbeteringen moeten zijn aangebracht, 
is een voortdurende overtreding. - Art. 68 
Sr. staat mitsdien met in den weg aan een 
tweede vervolging ter zake van dje over
treding, voorzooveel daarbij de verdachte 
aansprakelijk wordt gesteld voor den toestand 
gedurende een tijdperk volgende op het 

tijdperk, waarop de eente vervolging betrek
king had. 7 Febr. 

- Besluit tot schorsing van een beRluit van 
den Raad der gemeente Simpelveld d.d. 26 
Januari 1927, waarbjj aan J. Andriolo aldaar 
een bouwYergunning is verleend. 

S. 38. 22 Febr. 
Vernietigd. S. 206. 29 Juni. 

- BPsluit tot schorsing van het be~lni t van 
den Raad der Gemeente Tiel d.d. 5 October 
Hl26, waarbij is gehandhaafd een aanschrij
ving van Burgemeester en Wethouders tot 
verbetering van de woning. plaat~elijk ge
merkt Wjjk K n°. H i,1, aan de Burgemeester 
Bönhofflaan aldaar. S. 55. 17 Mrt . 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Recht
bank heeft uit de afmetingen der garage, 
haar wijze van samenstelling en hare plaat
s·:ng bij een woning de gevolgtrekking kunnen 
maken, dat zij was een gebouw als in art. ö 
der Woningwet bedoeld, ook al was zjj njet 
met den grond verbonden, uitneembaar 
en verplaatsbaar. 21 Mrt. 

- Beslujt tot vermetiging van het besluit van 
den Raad der Gemeente Apeldoorn, d.d. 2ï 
Mei 1926, waarbij aan A. J . W itteveen, aldaar, 
een bouwvergunning is verleend. 

S. 97. 27 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Bouwver

ordening bevattende voorschrjften ten aan
zien van bestaande woningen betreffende 
J,lrivaten. zijnde een volgens art. 3. · derde lid 
der Woningwet niet verplicht punt. - De 
Raad is tot het maken dier voorschriften 
bevoegd krachtens art. 135 Gemeentewet , 
terwijl van st.rijrl met de bepalingen der Wo
mngwet geen sprake is. - Concl. Adv.-Gen. : 
De verordemng b!:ijft steunen op art. 1 der 
Woningwet, met op art. l :lö Gemeentewet. 

2 Mei. 
- De Raad is bevoegd t-ot een wijziging van 

een uitbreidingsplan, die in hoofd2.aak be
staat uit een nie"w trac!· voor een deel van 
een bestaanden weg, nooclig geoordeeld in 
het belang van het verkeer in de gemeente. 
Waar rnorts njet is gebleken dat door de 
bedoelde wijziging meer inbreuk wordt ge
maakt op de reC'hten der eigenaars van de 
betrokken gronden dan redelijkerwijze nood
zakelijk kan worden geacht, hebben Ged. 
8taten tererht aan de herziening van het 
uitbreidingsplan hunne goedkeuring verleend. 

17 Juru. 
- Besluit tot gedeeltelij ke vernietiging van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Zwolle, d.d. 1 Maart 1926, waarbij de bouw
verordening voor die gemeente is gewijzigd. 

S. 186. 22 Juni. 
- Besluit tot Yernietiging van een besluit van 

den Raad der gemeente Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde, d.d . 2 April 1927, 
waarbij aan ,J. K. Hoekstra te Koudum een 
bouwvergunning is verleencl. S. 298. 1 Sept. 

- Besluit tot verruetiging van het bP.sluit van 
Burgemeester en Wethouders van Tiel d.d. 
29 Juli 1926, overeenkomstig hetwelk tot 
Dr. C. vanSchoonneveldtaldaareenaanschrij
ving is gericht tot verbetering van zijn woon
huis aan de BurgemeeRter Bönhofflaan ·al 
daar, en van het besluit van den Raad 
dier gemeente d .d. 5 October d. a. v., waarbij 
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het tegen de aanschrijving ingestelde beroep 
ongegrond is verklaard. S. 308. 6 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Hengelo (0.), d.d. 
21 Februa ri 1927, waarbjj een besluit van 
Burgemeester en ·wethouders, tot weigering 
,·an een doo r H. Oonk, aldaar, genaagde 
h0uwverg1mning i, !!:<'handhaafd. 

S. 309. 15 Sept. 
Besluit t ot schor.sing , ·an een h.e•luit van den 

Raad der gemcent i, Blari cum, d.d. 30 Augu -
t us 1927, waarbij aan R. Str)jbis, a ldaa r, 1 

een bouwvergunning is verleend. 
8. 314 ?3 Sept. 

- K oninklijk besluit . Het vast stellen door 
den Raad van den erfpacht1Sr.anon voor 
woru ngbouwvereenigingen op een lage r be
d rag dan waartegen aan andere gegadigden 
!!;emeentegrond in erfpateht wordt uit-gegeven, 
komt neer op het verleenen door de gemeente 
van eene bijdrage in <le ko~ten van de exploi
tatie der door die vereenigingen op de uit
gegeven gronden te stichten woningen. E en 
zoodanige bijdra_ge behoort slechte t e worden 
verleend bij uitdrukkelijk besluit van den 
Raad overeenkomstig art. 34 der Woningwet. 

28 Oct. 
- Besluit tot goedkeuring van het besluit van 

den Raad der gemeente Maartensdijk , d.d. 
8 October 1926, tot wijziging van de bouw
verordening voor die gemeente. 

S. 358. 12 Nov. 
- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 

besluiten van Burgemeester en Wethouders 
van Amst erdam, onderscheidenlijk van 30 
October 1924, 9 Maart 1925, 17 December 
1925 en 31 Maart 1926, waarbij onderschei
denlijk ·aan de N. V. Exploitatie Maatschap
pij "Amsterdams West" en aan de N.V. Bouw
grond Exploitatie Maatschappij "De Hoofd
weg" a ldaar, met betrekking tot verschi l
lende bouwplannen, onder voorwaarden vrij
stelling is verleend van verschillende bepa
lingen van de bouwver_ordening voor die 
gemeente. S. 363 . 23 Nov. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den R aad der gemeente H aren, d.d. 28 
Apri l 1927, betreffende aan J. H. van der 
Laan, t e Glimmen en zijne rechtverkrijgenden 
verleende vergunning voor den bouw van een 
broeikas op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Haren, sect,ie H, n°. 2658. 

S. 370. 1 Dec. 
Vrouwenhandel. Besluit tot nadere wijziging 

van het Koninklijk besluit va n 1 Mei 1914 
S. 191, houdende instelling van het Rijks 
bureau betreffende de bestrijding van den 
vrouwenhandel en van den handel in on
t uchtige uitgaven. S. 468. 31 Dec. 

--- Zie ook : Trar./.af en. 
Vuurwapenen. Zie: Wn,penwet. 
Waarborg gouden en zilveren werken. Besluit 

tot het doen in werking treden der wet van 
27 December 1926, S. 415 en tot bekend
making van den gewijzigden tekst der 
Waa.rborgwet. S. 48. 5 Mrt. 

- Besluit houdende bepalingen nopens den 
vorm en het gebruik van de rijksstempels voor 
gouden en zilveren werken. S. ~5. H April. 

Waardewet. Besluit , houdende bekendmaking 
van den gewijzigden tekst der Waardewet 
1906, S. 216, zooals deze luidt ingev0lge 

art, XVIII der wet van 27 December 1926 
/Stbl. n°. 413). S. l 7. 2!5 Jan. 

Wapenwet. Arrest van den H oogen Raad. 
Machtiging krachtens c!e Vuurwa penwet tot 
het voorhanden hebben van een enkelloops 
jachtgeweer in de woning en in het jachtveld . 
- Deze machtiging heft voor den honder 
niet op het hij a rt. 23 der Jachtwet 192.3 ge
stelde verbod. Art. 26 der J achtwet heeft 
het oog op geheel andere voorschriften. -
Ten onrechte derhalve heeft de Rechtbank 
den verdacht-e, di e zich m et sch.i etgeweer 
zonder jachtakte in het veld hevond, ont 
slagen van rechtsvervolging op grond van 
de hem krachtens de Vuurwapenwet verleen
de machtiging. 30 Mei . 

Warenwet. Koninklijk besluit. Geel. Sta.ten 
kunnen slechts dan hun goedkeuring aan een 
raadsbesluit onthouden op den enkelen 
grond, dat hunne beslissing ten aanzien van 
een vroeger genomen raadsbesluit kracht 
van einduitspraak had gekregen. indien het 
nieuwe raadsbesluit was genomen onder 
gelijke omstandigheden als het eerste. -
E en raadsbesluit t ot sala risvermindering, 
volgens hetwelk op de hoogere salarissen, 
percent sgewijze meer dan op de andere zal 
worden gekort, terwijl niet gebleken is, dat 
de daarbij betrokken funr tionarissen oneven
redig hoog waren bezoldigd of dat deze sala
rissen om eenige andere reden in meerdere 
mate zouden moeten worden getroffen, en 
bovendien de regeling meebrengt, dat boven 
een zekere bezoldiging het percentage der 
vermindering daalt naarmate de bezoldiging 
hooger is, is niet voor goedkeuring vatbaar. 

20 Juni. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 14 

en 15 der Warenwet (Stbl. 1919. n°. 581) 
op kaaE-. S. 391\. 17 Dec. 

Waterleiding. Zie . Drinkwaterleid"ng. 
Waterschappen, Veenschappen, Veenpolders, 

enz. Arrest. van den Hoogen Raad. (Venet 
tegen een dwangbevel van een , vaterscha ps
bestuur wegens kosten van verhooging van 
een dijk, welke kosten door het W at erschap 
waren gemaakt nadat de onderhoudsplichtige 
had geweigerd de werken uit te voeren. 
Verzet gegrond verklaard omdat opposant 
niet verplicht was den dijk hooger te maken 
dan deze was, ook a l zou dan uit oude Regle
menten volgen dat de dijk hooger moest zijn.) 
-- De onderhoudsplicht van verweerder be
rust uitsluitend op art. 112 van het Water 
schapsreglement van l!lll, welk geheel op 
zichzelf sta.and voorschrift geen andere uit
legging toelaat dan die welke daaraan door 
het Hof is gegeven. 7 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. Art. 5g der 
Algemeene K eur van Delfland verbiedt om, 
zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoog
heemraden, in de zeeduinen elders dan op het 
strand en op vanwege Delfland a ls voor het 
publiek toegankelijk aangedttide wegen en 
afritten zich t e bevi nden. - Ku dit artikel, 
hetwelk niet onderscheidt, kenlijk althans 
mede betreft en op het oog heeft gronden 
in eigendom bij anderen, wien du~ door het 
a rt ikel het vrije genot van bun eigendom ge
heel kan worden ontnomen, mist het, a ls 
verder gaande dan a rt . 6:?5 B. W. toelaat, 
verbindende kracht. - / Anders Concl. Adv.-
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Gen., nu niet blijkt, dat er buiten de voor 
het publiek toegankelijke gronden nog parti
culiere eigendommen binnen de ,.zeeduinen" 
liggen en derhalve evenmin. dat aan eigenaren 
elk genot van hun eigendom zou zijn ont
nomen.) . 7 Nov. 

Weduwen- en Weezenfonds. Zle : Indië (;\Tederl. ) 
- Zie : Begron•in(Jen en Rekewin(Jm. 
Wegen. Arrest van den Hoogen Raad. Waar 

art. 6/ van het Rijkswegenreglement kennelijk 
ten doe! heeft onnoodige verkeersbelemme
ringen op de Rijkswegen tegen te gaan, komt 
het voor de vraag, of eenig voorwerp in den 
zin van voorzegd voorschrift als een paal is 
aan te merken, in de voornaamste plaats 
op den uiterlijken vorm en niet op de bestem-. 
ming daal'van aan . - De R echtbank heeft 
derhalrn een metalen kolom van 2 Meter 
hoogte, ook al is in het midden daarvan een 
pomp aangebracht, terecht als een paal aan
gemerkt. De omstandigheid, dat zoodanige 
pom pen bi.i het tot stand komen van het 
Reglement nog niet bekend waren. kan daar
tegen niet afdoen. - Nn echter het telaste
gelegde en bewezenverklaa.rde zonder meer 
spreekt van een .,benzinepomp" èn zulk 
een pomp niet noodwendig den vorm behoeft 
te hebben van een paal, aanplakbord of 
daarop gelijkend voorwerp, valt het feit in 
zijne algemeenheid niet onder bedoelde 
verbodsbepaling. (Dit laatste anders Concl. 
Adv.-Gen., echtPr met wijziging der door de 
Rechtbank aan het feit gegeven qualifinat-ie.) 

16 Me;. 
- Besluit tot, vaststelling van een Rijkswegen-

plan. S. 169. 4 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen van 

politie, betreffende het gebruik maken van 
wegen en paden, onder beheer van het Rijk, 
met, inbegrip van de daartoe behoorende 
stoepen. glooiingen, bermen, slooten, brug
gen, duikers, beschoeiingen en andere werken. 

S. 240. 4 ,Juli. 
- ,vet. betreffende het over brengen van een 

gedeelte van den Rijksweg Axelsche Sas~ing
Axel in beheer en onderhcud bij de gemeente 
Axel. S. 351. 10 Nov. 

Wegenbelasting. Besluit, houdende vaststelling 
van de tijdstippen, waarop de verRchillende 
bepalingen van de Wegenbelastingwet (Wet 
van 30 December 1926, S. 464) in werking 
t reden. S. 26. 5 Febr. 

- Rondschrijven van den i\lini~ter van Bin 
nenlandsche Zaken en Landbouw astn Heeren 
Burgemeesters der onderrnheidene gemeen
ten, betreffende Wegenbelastingwet. lfi ,Juli . 

- Rondschrijven van denMinister van Binnen
lands~he Zaken en Landbouw aan heeren 
Burgemeesters. betreffende Wegenbelasting 
(motorrijtuigen van <le K oninklijke familie). 

29 Aug. 
- Be~Juit , houdende eene regeling van de be

voegdheid t ot ambtelijke wPging van motor
r ij t uigen ter uitvoering van de Wegenbelas
t-ingwet,. S. 331 10 Oct. 

- Rondschrij ven van den Minister van Bin
nenlandschP Zaken en Landbouw, aan H eeren 
Burgemeesters betreffende: Uitvoering We
genbelastingwet, (vrachtauto's tijdelijk van 
banken of stoelen voorzien). 12 Nov. 

Werkloosheid. Zie : Tractnten. 
Woningwet. Zie: Volkshu;sve< tin!I• · 

Woonwagens en woonschepen. Rondschrijven 
van den Minister van Justitie aan de Com
missarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende woonwagens en woonschepen. 
· :ei Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister vau Justitie 
aan de Commissarissen der Koningin in de 
provinciën betreffende woonwagens en woon
schepen. 11> Dec. 

zeebrieven. Besluit tot uitvoering van artikel 
13 der Zeebrievenwet 1926, houdende vast
stelling van voorschriften ter verk.rijging van 
t ijdelijke vergunningen tot het voeren van de 
:Nederlands~he vlag. S. 84. 13 April. 
Besluit tot vaststelling van het tjjdstip Yan 

inwerkingtreding van het K. B. van den J 3 
April 1927, S. 84. tot uitvoering van artikel 
13 der Zeebrievenwet 1926. 

S. 299. 1 Sept. 
zeehonden. Be~luit betreffende het toekennen 

van prentiiin voor het dooden van zeehonden. 
1. 5 Mrt. 

zeeweringen. Besluit tot vaststelling van be
palingen van politie op het gebruikwaken van 
eenige zeeweringen onder beheer van het 
Rijk. S. 239. 4 Juli. 

Zegel. Besluit tot wijziging van het K. B. van 
4 April . 1917, S. 273, houdende bepalingen 
ter 1titvoering van de Zegelwet 1917. 

S. 32. 16 Febr. 
- Wet, houdende wijziging van de Zegelwet 

1917 en van de Wet op de K anselarijrechten. 
S. 187. 23 Juni. 

- Besluit, houdende vaststelling van het tijd
stip der inwerkingtreding van de Wet van 
23 Juni 1927, S. 187 en van het K. B. van 
23 Juni 1927 (Staatsblad n°. 188). 

S. 203. 25 Juni. 
- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 

van 4 April 1917, S. 273, houdende bepalingen 
ter uitvoering van de Zegelwet 1917. 

s. 247. 13 Juli. 
- Wet tot wjjziging der Zegelwet 1917 en der 

Wet van 3 April,1922, S. 166, tot herziening 
van de tarieven voor verrichtingen aan de 
bewaringen van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewij zen, S. 258. 21 Juli. 

Zetters. Wet, houdende afschaffing van de 
colleges van zetters voor 's Rijks directe be
lastingen. S. 160. 13 Mei. 

- Bes luit, houdende vaststelling van den dag, 
waarop de wet v1.n 13 Mei 1927, S. 160. tot 
afschaffing van de colleges van zetters voor 
's Rijks directe belastingen in werking treedt. 

S. 170. 4 Juni. 
Ziekten. (Besmettelijke). Besluit tot nadere 

vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pokken en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 16. 21 Jan. 
- Beslnit tot vaststelling van bepalingen als 

bedoeld in artikel 1 der wet van 26 April 
1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1925, S. 308, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot àfwending van 
eenige besmettelijke ûekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

, . 3::1. 17 :Febr. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen als 

bedoeld in artikel l èer wet van 26 April 1884, 
S. 80, laatstelijk gewij,igd bij de wet van 
2!) .Jun i 1925, S. 308, tot vast~telling van 
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buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettel.jjke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 41. 22 Febr. 
-- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending der Azia
tische cholera en tot wering harer uitbreidi~g 
en gevolgen. S. 92. 21 April. 

- Besluit tot nadere vastatellin~ van buiten
gewone maatregelen tot afwending van vlek
typhus en tot wering zijner uitbreiding en 
gevolgen. S. 93. 21 April. 

- Besluit tot nadere vast.stelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen. S. 94 21 April. 

- Besluit, waarbij de wet van 4 December 1872, 
S. 134, houdende voorzieningen tegen be
smett.elijke ziekten, zooals die later is gewij
zigd. met uitzondering van de artikelen 11, 
16, 20, 22 en 24 van toepassing wordt ver
klaard op meningitis cerebrospinalis epirle
mica., encepha.litis lethargica en poliomyelitis 
anterior acuta. S 205. 29 Juni. 

- Koninklijk besluit. De wet geeft den Com
missaris der Koningin niet de bevoegdheid 
om aan Burg. en Weth. t e bevelen de op hen 
rustende verplichting tot uitvoering van de 
hun bij art. J.26 opgedragen t.aak op eene door 
hem, Commissaris, bepaalde wijze na t e 
komen. - Ged. Staten hebben dan ook ten 
onrechte uit de weigering van den Raad 
en van B. en W. om mede te werken tot de 
uitvoering van een zoodanig bevel van den 
Commissaris afgeleid, dat de Raad weiger
achtig is om voor de uitvoering van een wet 
gelden op de begrooting uit- te trekken. 

1 Oct. 

- Rondschrijven van den Minister van Arbeid, 
Handel en lll'ijverheid, aan de Heeren Com
missarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende wijziging staat van verrichte 
vaccinaties. 2 Dec. 
- Zie ook : ',"rar.t'lt~n. 

Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad 
De verordening, houdende verbod om op 
Zondag melk aan huis te bezorgen, waar
onder niet- wordt verstaan het afleveren van 
melk aan bedrijven, waar melk wordt ver
kocht of verwerkt, is niet in strijd met art. 
13fi Gemeentewet. - Aldus beslist conform 
conclusie Adv.-Gen. Besier. 3 Jan. 

Zout. Besluit houdende voorzieningen t en 
aanzien van losplaatsen van ruw zout of 
zouthoudend water. S. 162. 16 Mei. 

- Besluit, houdende bepalingen omtrent vrij 
dom van den accijns voor zout benoodigd 
voor de bereiding van zoute baden in her
stellingsoorden. S. 202. 25 Juni. 

- Besluit, houdende aanwijzing van losplaa.t
ron van ruw zout of zouthoudend water. 

S. 344. 29 Oct . 
Zuiderzee. Besluit tot wijziging van het K. B. 

van den "18den Derember 1925, S. 475, tot 
instelling van de Generale Commissie bedoeld 
in artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 1925, S. 
290, en tot vaststelling van bepalingen be
treffende die Commissie. S. 311. 16 Sept, 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
14 der Zuiderzee-steunwet 1925 (Stbl. n°. 209). 

S. 365. 28 Nov. 
- Besluit-, houdende bepaling van den da.turn. 

waarop de artikelen 5 tot en met 13 der Wet 
van 29 .Juni 1925 (Staatshkul n°. 290) in wer
king treden. S. 376. 10 Dec. 
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INHOUD. 
Bladz. 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Niet elk terrein, waarop bessenstruiken 
groeien en groenten gekweekt worden, is als een tuin in den zin van art. 20 onder 
g. der Jachtwet aan te merken ; overeenkomstig het spraakgebruik wordt hier
voor mede vereischt, dat het perceel door een schutting, heg of anderszins van 
de aangrenzende perceelen is afgescheiden. Bij telastelegging van overtreding 
van het verbod van art. 20 aanhef en onder g. moet dus omtrent het bestaan der 
afscheiding beslist worden. - Anders Concl. 0. M. . . . . . . . . . . . . 

Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. De verordening, houdende verbod 
om op Zondag melk aan huis te bezorgen, waaronder niet wordt verstaan het 
afleveren van melk aan bedrijven, waar melk wordt verkocht of verwerkt, is 
niet in strijd met art. 135 Ge14eentewet .. - Aldus beslist coTtform conclusie 
Adv.-Gen. Besier . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot vaststelling van de vijfde uitgave der 
Nederlandsche Pharmacopee. S. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stoomwet. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 8 Februari 1924, S. 33, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 21 Augustus 1925, S. 360, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestu,ur, als bedoeld in de artikelen 28a, 
28d en 28e van de Stoomwet. S. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger-) Besluit tot wijzigmg van het K. B. van 24 Juni 1905, S. 215, 
gewijzigd bij K. B. van 4 Maart 1907, S. 66, waarbij is vastgesteld een Regleme'lt 
voor de Technische Hoogeschool. S. 3. . . . . . . . . . . . _. . . . . . 

Armwezen. Koninklijk besluit. Woonplaats armlastige krankzinnige in een geval 
van opnieuw opneming nadat patiente, als hersteld ontslagen uit de eerste ver
pleging, op last van de plaatselijke autoriteit der gemeente voor wier rekening 
;iij ee_rst verpleegd was, naar ~.en andere gemeente was _overgebracht . . . . . . 

Financieele verhouding tusschen Rvk en Gemeente. Rondscht1Jven van den MinIBter 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende: 
Verrekening van vorderingen en schulden tusschen Rijk en gemeenten. (Vervolg 
op schrijven van 8 Juni 1925 N°. 4502, I en 24 Juli 1925 N°. 5695, afd. B.B.) 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. De bepaling vervat in 
· art. 17, 7• lid der Weduwenwet voor de Ambtenaren 1890 is niet ·anders t e 
versta~-n dan dat bij wanbetaling als in deze bedoeld elk verband van den deel
gerechtigde met het fonds werd verbroken, zoodat, waar ook overigens geen enke!e 
wetsbepaling aan den betrokkene de verplichting oplegde na en niettegenstaande 
het verlies der deelgerechtigdheid t engevolge van wanbetaling der bijdrage deze 
toch nog te voldoen, klager deze niet verschuldigd is . . . . . . . . . . . 

- Centrale Raad van Beroep. Nu het K. B. van 22 December 1922, S. 684 -
naar welks regelen, volgens art. 66 der P.W. 1922, de verhooging geschiedt -
verhooging van een "wachtgeldpensioen" niet kent, moet verweerders beslissing, 
dat klager zich een recht op verhooging van "wachtgeldpenRioen" niet heeft 
kunne'l verzekeren, juist worden geacht en is diens bezwaar tegen het hem 
verleende pensioen ongegrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Middelbaar-) Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 
23 Maart 1925, S. 101, zooals dit besluit is gewijzigd en aangevuld bij K. B. 
van '21 November 1925, S. 449, houdende voorschriften inzake de bevoegdheden 
tot het geven van nijverheidsonderwijs en de daarmede verband houdende 
examens. S. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lnvaliditeits- en Ouderdomsverzekering: Besluit tot wijziging van het K. B. van 
den 12den September 1924, S. 446, tot uitvoering van artikel 4, derde lid , der 
Ouderdomswet 1919. S. 5 . . . . ......... .. . ...... . 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 2 De
cember 1918, S. 771, houdende reorganisatie van het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort. S. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 22 Maart 1904, S. 65, waarbij 
aan het bestuur der provincie Noordholland vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeente Castricum een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 7 .. .............. ................ . 

Openbare middelen van vervoer: Besluit tot verlenging van den termijn, genoemd 
in artikel IX, tweede lid, der wet van 30 Juli 1926, S. 250, tot wijziging van de 
wet van 23 April 1880, S. 67, betreffende de openbare middelen van vervoer, 
met uitzondering der spoorwegdiensten. S. 8. . . . . . . . . . . . . . . 

Armwezen. Koninklijk besluit. Nu het burgerlijk armbestuur aan den armlastige 
eerst een ondersteuning in de reiskosten heeft verstrekt nadat diens vertrek 
naar een andere gemeente reeds vaststond, kan art. 40, 2• lid der Armenwet 
geen toepassing vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Scheepvaart. Arrest van den Hoogen R aad. De woorden "afwijkingen toelaten" 

in a rt. 12 Alg. Visscherij-Reglement Binnenwateren beteekenen iets toelaten in 
afwijking van wat anders zou zijn verboden en omvatten niet mede afwijkingen, 
waardoor een bestaande verbodsbepa ling wordt uitgebreid. - Anders Concl. 
0. M ... ... . . . . . . .... . . .... . . ..... .. .. . 

Huurcommiss·iewet. Besluit, houdende verkla ring a ls bedoeld in art . 15, tweede 
lid, der Huurcommissiewet. S. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huuropzeggingswet. Besluit, houdende verklaring als bedoeld in artikel ll, 
tweede lid, der Huuropzeggingswet . S. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huuraanzeggingswet. Besluit, houdende verklaring als bedoeld in artikel 16 der 
Huuraanzeggingswet . S. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en I dioten. Besluit,. houdende aanwijzing van h et Groot, Centraal 
Gesticht voor J oodsche Invaliden, t e Amst erdam, als eene inricht ing, die niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen word en verpleegd. S. 12 . . . . . . . . . . . . . . . 

Geneeskundig Si,aatstoezicht. Besluit tot nadere aanwijzing van de geneesmiddelen, 
bedoeld in het vierde lid van artikel 9 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, zooals die 
wet is gewijzigd. S. 13 . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van de besluiten van den R aad van 
de gemeente Oud-Vossemeer, d.d .. 28 Juni 1926, waarbij in beroep aan A. Ooms 
en drie en twintig anderen ontheffing is verleend van de verplichting tot aan
sluiting aan het buizennet voor hun in eigendom toebehoorende en binnen 
25 Meter afstand van de buizen der drinkwaterleiding gelegen woningen. S. 14 

- Koninklijk besluit. Werkforens. - Een weide, bestemd voor de uitoefening 
van een veebedrijf kan niet worden aangemerkt als een vaste inrichting in den 
zin Van a rt . 244a lid 1, 3°. der Gemeentewet. _ . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 
23 October 1926 tusschen den Nederlandschen Gezant t e Brussel en den Belgi
schen Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's, betreffende de 
wederzijdsche overbrengip.g van verzoeken om recht.sbijstand op het gebied 
van ongevallenverzekering (Staatsblad 1922, n°. 435). S. 15 . . . . . . . . 

Z iekten. (Besmettelijke) Besluit tot nadere vastste lling van buitengewone maat
regelen tot afwending van de pokken en tot wering harer uitbreiding en ge-
volgen. S. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwij s. (Lager-) .Rond.~chrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan Ged. Staten der provinciën, betreffende: wachtgeld open
bare onderwijzers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P ensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van den Mmister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan Ged. Staten der provinciën, betreffende : 
wachtgeld openbare onderwijzers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot vaststelling van een 
rooilijn is niet een besluit, dat rechtstreeks de volksgezondheid betreft. ; aan 
het nemen van dit besluit behoeft derhalve het hooren der gezondheidscommissie 
niet vooraf te gaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Van een juiste opvatting gaat de 
rechter uit , die overweegt, dat onder de personen in art. 1 op.der a van het z.g.n. 
Bazenbesluit geen personen zijn t e verstaan, die gewoon door handenarbeid aan 
den bedrij fsarbeid plegen deel t e nemen, ook al geven zij daarnevens eenige 
leiding aan het overige personeel - waaronder te verstaan is, dat hun gewone 
dagtaak met handenarbeid is gevuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Arrest van den H oogen Raad. O.n.der de in art. 74, 3 der Arbeidswet bedoelde 
personen zijn niet t e verstaan het hoofd of de bestuurder zelf eener onderneming·, 
doch enkel de daarin werkzaame arbeiders. - De bepaling van a rt. 76, 1 der 
Arbeidswet, dat onder bepaalde omstandigheden de wettelijke verplichtingen, 
aan het hoofd of den bestuurder eener onderneming opgelegd, geacht moeten 
worden door hem te zijn nagekomen, bevat een zelfstandige regeling, welke 
toepassing van art. 51 Sr. uitsluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sterke Drank. Arrest van den Hoogen Raad. Bij localiteiten, voor welke ver
gunning is verleend aan een ander dan aan hem, die het toedienen of verstrekken 
toelaat, is vap overtreding van a rt. 50, I. U 0 • der Drankwet slechts sprake, 
indien t en aapzien vap. laatstgenoemde door wet tige bewijsmiddelen - waarvan 
de inhoud in de uitspraak vermeld moet worden - is komen vast te staan, dat 
hij geen vervanger of zetkastelein van laatstgenoemde is. . . . . . . . . . 

Waardewet. Besluit, houdende bekend.making van den gewijzigden t ekst der 
Waardewet 1906, S. 216, zooals deze luidt ingevolge a rtikel XVIII der wet 
van 27 December 1926 (Staatsblad n°. 413). S. 17 . . . . . . . . . . . . 

Onderwij s. (Lager-) Konüiklijk besluit. Er bestaat geen aanleiding . te vreezen 
dat het belang van het onderwijs of de juiste verhouding t usschen schoolbestuur 
en schoolhoofd za l worden geschaad tengevolge van het door laatstgenoemde 
waarnemen vap de betrekking van bezoldigd ad.ministrateur der school . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Art. 150, l • lid P.W. 
1922 is uitsluitend van t9epassing ten aanzien van hen, die op 1 Juli 1922 als 
ambtenaren in den zm dier wet in dienst waren en die reeds onder een der vroegere 
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pensioenwetten vielen en niet t en aanzien van hen, waaronder kla~er in zijn 
hoedanigheid van sluiswachter in dienst van den H. polder, die voór •laatst
genoemden datum onder geen der laatstbedoelde wetten vielen . . . . . . 

- Centrale Raad van Beroep. Met "ware ontslagen" aan het slot van a rt. 62a 
P .W. 1922 is een zelfde wijze van ontslag bedoeld a ls die in den aanvang van 

35 

he_t a i:tikel genoemd, t e weten : __ een ontslag niet op eigen verzoek en eervol. -
H1ermt volgt, dat verweerder b1J het vast stellen van het pensioen •van klager als 
onderwijzer bij het vervolg-onderwijs (als zoodanig ontslagen 14 Mei 1926) za l 
hebben te onderzoeken op welk bedrag het uitgesteld pensioen ware t e stellen 

· geweest, hetwelk aan klager - die bij dat onderwijs een diensttijd van meer 
dan 10 jaren kon doen meetellen - met ingang van 1 September 1924 (datum 
van ontslag niet op verzoek en eervol als onderwijzer bij het 0. L. 0.) zou zijn 
toegekomen, indien hij toen uit beide betrekkingen niet op eigen verzoek eer vol 
ontslagen ware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K rankzinnigen en I d-ioten. B asluit waarbij : 1°. aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Krankzinnigen in Nederland, gevesti~d te Utrecht, vergnnning 
wordt verleend om van de Sticht ing "Vogelenzang' , welke in de gemeenten 
Bennebroek, Bloemendaal en Hillegom zal worden tot stand gebracht , vier 
paviljoenen in te richten tot een gest icht voor krankzinnigen, en 2°. van die 
sticht ing de beide observatie-paviljoenen worden aange,~ezen als eene inrichting, 
die niet a ls gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. S. 17 A. • . . . . . . • • 

Onderwijs. (Hooger-) Koninklijk besluit . Ged. Staten hebben terecht goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit st rekkend om voor de bepaling der jaar
wedde van de leeraren aan het gymnasium te doen medet ellen den diensttijd 
aan scholen voor nij verheids-. handels- en landbouwonderwijs, op grond da t 
deze aanvulling ook omvat den diensttijd aan avondscholen voor zoodanig 
onderwijs, en de ervaring, aan dergelijke avondscholen verkregen, voor een 
gymnasium slechts van zeer ge ringe beteekenis is . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) K oninklijk besluit. De bewoordingen van het tweede lid 
van a rt. 72 noch het st elsel der wet nopen er toe om deze bepaling t e verstaan 
in zóó beperkten zin, dat zij slechts van toepassing zoude zijn op eerste inrichting, 
doch niet op verandering van inrichting van t erreinen voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Daar de bestaande verwarming met kachels ruimschoots 
voldoende te achten is en het bovendien wegens den ongunstigen plaatselijken 
toestand gewenscht moet worden geacht de bestaande verwarming zoo mogelijk 
te behouden, moet worden aangenomen, dat de aanschaffing van eene centra le 
verwarming in casu de normale eischen, aan het geven van lager onderwjjs 
t e st ellen, zou t e buiten gaan, zoodat de R aad zijne medewerking t erecht heelt 
geweigerd. Anderszins moet het vervange!l van de gaslichtinstallatie door eene 
electrische lichtgeleiding geacht worden die normale eischen niet t e buiten te 
gaan, nu B. en W. erkennen dat de bestaande gasverlichting in de leerlokalen 
der school onvoldoende is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. De bij afvloeiing in het algemeen meest redelijke gang 
van zaken brengt mede dat de onderwijzer met het minst aanta l dienstja ren 
en de minste bevoegdheden het eerst voor ontslag in aanmerking komt. - In 
een op 31 Dec. genomen raadsbesluit kan als datum van ontslag 1 J an. d. a. v. 
worden bepaald ; immers komt noch aan het bij Ged. Staten t egen het raads
besluit ingesteld beroep, noch aan het beroep tegen de uitspraak van Ged. Staten 
schorsende werking toe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Genieentebestiiur. Beschikking van den Hoogen Raad. Gemeentelijke inkomsten
belasting t e Soest. - Art. 6, 2de lid der betrokken verordening op _de gemeen
telijke inkomstenbelasting te Soest moet in dien zin worden verstaan, dat als 
eenmaal de Raad het percentage der belastmg heeft vastbesteld - door den 
zoogenaamden vermenigvuldigingsfactor t e bepalen - de aan den gemeen~e-
raad gegeven bevoegdheid is uitgeput. Waar de gemeenteraad d10n vermemg
vuldigingsfactor in 1923 had vastgesteld op 1.8, kan hij niet in 1925 besluiten 
voor hetzelfde belastingjaa r 1923/1924 dien factor alsnog op 2 t e stellen. - De 
ingevolge dit tweede raadsbesluit opgel<Jgde aanslag is ongeldig. -: Ten onrechte 
bestrijdt de Minister van Financiën deze meening, die zich aanRlmt aan art.243g 
der gemeentewet, welk wetsvoor, chrift wil, dat als regel de aanslag van een 
belastingplichtige in de gemeentelijke inkomst enbelasting wo_rdt v:as~gesteld 
tegelijk met diens aanslag in de rijks tUkomstenbelasting. H et m1ddef 1s m strijd 
met een grondbeginsel der bestaande wetgeving op het gebied d«? d~recte belas
tingen en in strijd met de rechtmatige belangen der belasti.ngphcht1gen . . : . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zakelijke belasting op het bednJf der 
gemeente Deventer. - Onder bedrijven in den zin van art. 242e der Ge_meentewet 
zijn te verstaan ondernemingen, d,e winst beoogen. - De maat staf die_de R aa_d 
van Beroep aanlegt om dit na t e gaan i~ niet juist, immers ondernemmgen d_1e 
winst beoogen zijn geenszins beperkt tot zoodanige, die zijn opgericht en als bednJf 
worden ~eëxploiteerd uitsluitend om winst t e maken. H et beoogen van Winst 
is mogelijk en komt meermalen voor bij ondernemingen , die de behartiging 
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van algemeene belangen, hetzij van stoffel\Jken, hetzij van idéëelen aard ten 
doel hebben, zoodat het behalen van winst bij inrichtingen voor verpleging 
van zieken of krankzinnigen geenszins noodwendig is uitgesloten. Wil men zich 
hieromtrent een oordeel vestigen, dan moet men nagaan hoe uit een financieel 
oogpunt de dienst in zijn geheel is ingericht. - De uitspraak wordt vernietigd 
en de zaak andermaal ter verdere behandeling aan den Raad van Beroep terug
gewezén, t erwijl enkele punten met name worden aangewezen waaraan de 
Raad zijn aandacht zal hebben te schenken . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zakelijke belastin& op het bedrijf in 
de gemeente Utrecht. - Terecht is de Raad van Beroep bij de beantwoording 
der vraag of de Staat der Nederlanden ter zake van 's Rijks munt in de zakelijke 
belasting op het bedrijf moest worden aangeslagen er van uitgegaan, dat "bedrijf" 
moet worden opgevat in de taalkundige beteekenis zoodat alleen van een bedrijf 
sprake is, wanneer het maken van winst beoogd wordt. - Ter beantwoording 
der vraag of dit doel bereikt wordt, is de wijze waarop de boekhouding wordt 
gehouden, niet beslissend. De Raad van Beroer heeft echter t en onrechte waarde 
ontzes.d aan de beantwoording der vraag o het streven gericht is naar het 
verkrijgen van voordeelige overschotten en het bedingen van loon voor bepaalde 
diensten. Evenll}in is juist 's Raads oordeel dat winsten verkregen door aan
munting voor het buitenland buiten beschouwing moeten blijven, als die winsten 
dienen tot dekking van minder gunstige resultaten van het bedrijf. Die meening 
is alleen juist wanneer die winsten zoodanig zijn berekend dat zij in geen geval 
de geleden of te verwachten verliezen, althans eenigszins belangrijk kunnen over
treffen en bovendien die verliezen niet een gevolg zijn van het feit dat eene 
abnormaal lage vergoeding wordt aangenomen voor hetgeen de Rijksmunt voor 
den Staat verricht. - Cassatie en terugwijzing ten einde alsnog ettelijke in het 
arrest genoemde bepaalde punten na te gaan . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en d,corvoer. Besluit, houdende aanwijzing van Hoorn als 
losplaats van goederen, ingevoerd langs rivieren en kanalen, en van W ellsche 
Hut voor den doorvoer van aldaar t e lande aangebrachte accijnsvrije goederen. 
s. 18 ................................ . 

Onderwijs. (Lager-) Besluit tot handhaving van het besluit van Ged. Staten 
van Zuidholland van 3 November 1925, n°. 18, houdende yaststelling van het 
vergoedingscijfer per leerling, overeenkomstig art. 101, 2• lid, der Lager-onder
wijswet 1920 over het jaar 1922, door de gemeente Leiden uit te keeren aan de 
best,uren der bijzondere lagere- scholen aldaar. S. 19. . . . . . . . . . . . 

Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewijzen. Besluit tot wijziging van het K . B. 
van 26 April 1922, S. 226, tot vaststelling van de tarieven voor niet in de wet 
van den 3den April 1922, S. 166, voorziene verrichtingen van ambtenaren van 
de hypotheken en van het kadaster t en behoeve van belanghebbenden. S. 20 

Volkshuis-vesting. Koninklijk besluit. Een raadsbesluit tot wijziging der bouw
verordening, dat beoogt mogelijk t e maken den in de verordening voor het 
nemen van een beslissing door B. en W. op een verzoek om bouwvergunning 
gestelden termijn van 4 weken te verlengen tot 4 weken nadat omtrent de goed
keuring van een aanhangig plan van uitbreiding of plan tot herziening daarvan 
onherroepelijk zal zijn be~list, is in strijd met art . 5, 2• lid, laatsten zin der 
Woningwet; immers wordt onder "termiJn" verstaan een bepaald tijdsverloop, 
terwijl in casu de verlenging zou geschieden voor een vooraf niet bepaal baren tiJd 

Onderw#s. (Lager-) Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten 
van Zeeland van 11 Juni 1926, n°. 20, 1° afdeeling, en van het besluit van den 
'Raad van Oudelande van 7 April 1926, inzake vaststelling van de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over 1924, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school, A 38 te Oudelande. S. 21 . . . . . . . . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
5 Januari 1926, inzake vaststelling van de vergoeding bedoeld in artikel 101, der 
Lager-onderwijswet 1920, over 1922 ten behoeve van de bijzondere school der 
stichting "Nederduitsch H ervormde Gemeenteschool Jutphaas" te Jutphaas. 
s. 22 .. ........ .. ..... . ........ .. . ... . 

- Koninklijk besluit. Bij de berekening, bedoeld aan het slot van het eerste lid 
van art. 100 der L. O.-wet, moet wel worden medegeteld de reserve-onderwijzer, 
die een wegens ziekte afwezigen onderwijzer heeft vervangen, niet echter 
laatstgenoemde. - Ook a l kan het schoolbestuur niet op grond van het eerste 
lid aanspraak maken op vergoeding van een boventallige leerkracht over een 
bepaald jaar, zoo kan het die aanspraak voor dat jaar wel ontleenen aan het 
tweede lid, nu het over de beide aan dat jaar voorafgaande jaren voor vergoeding 
in aanmerking is gekomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Papier. Besluit, houdende regelen omtrent de formaten van papier, formulieren, 
boeken en registers in gebruik bij Rijksdiensten. S. 23. . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen Maad . Krachtens art. 1 Woningwet 
mogen door den gemeenteraad niet verordeningen worden vastgesteld, waardoor 
ten aanzien van gronden, welke niet behooren tot een openbaren weg en waarvan 
evenmin vaststaat, dat zij bij gedoogen des eigenaars feitelijk voor het publiek 
verkeer zijn opengesteld , de in art. 679 B. W. aan iederen eigenaar toegekende 
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bevoegdheid om zijn erf af te sluiten zou worden opgeheven. Dit is het geval met 
een verbod om op aan particulieren toebehoorende gronden buiten de rooiing 
hekwerk of andere uitstekende voorwerpen te plaatsen of te hebben . . . . . 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 1 der Utrechtsohe Veror
dening op de Straatpolitie geeft niet een bepaling van het begrip "openbare wefi\" , 
in dien zin, dat de daar genoemde voor het publiek openstaande en toegankeliJke 
plaatsen, waaronder stoepen. trappen, privaten en werven, alle het karakter 
zouden hebben van een openbaren weg, doch heeft alleen de strekk.mg om de 
voorschriften, welke de Verordening bevat omtrent openbare wegen ook van 
toepassing te doen zijn op die in art. 1 opgesomde plaatsen. Derhalve is het 
krachtens art. 41 dier Verordening verboden zulk een werf als bergplaats te 
gebruiken. - Een voorschrift betreffende het gebruik, dat van een voor het 
publiek toegankelijke plaats mag worden gemaakt, betreft de openbare orde 
en ligt dus binnen het terrein van den gemeentelijken wetgever . . . . . . 

- Arrest van den Hoogen Raad. De strafbepaling verbiedt een bouwwerk op 
te richten, dat naar het oordeel van B. en W. het karakter draagt van een ge
timmerte. - Hierin ligt geen verboden delegatie. - Ook is het verbod voldoende 
omschreven. - Zelfs zonder dat men kennis draagt van het oordeel van B. en W. 
kan men de overtreding plegen. - Ten aanzien van de vraag wat een getimmerte 
is, moet ten slotte het oordeel van den rechter beslissend zijn ._ . . . . . . 

Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen Raad. De strafbepaling verbiedt een 
bouwwerk op te richten, dat naar het oordeel van B. en W. het karakter draagt 
van een getimmerte. - Hierin ligt geen verboden delegatie. - Ook is het verbod 
voldoende omschreven. - Zelfs zonder dat men kennis draagt van het oordeel 
van B. en W. kan men de overtreding plegen. - Ten aanzien van de vraag 
wat een getimmerde is, moet ten slotte het oordeel van den rechter beslissend zijn 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. S. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen. Koninklijk besluit. Onder de "termijnen" diè na 1 Sept. 1925 
vervallen, waarvan wordt gesproken in art. LXXXVIII der wet van 28 Mei 
1925, S. 216 zijn naar de bedoeling van den wetgever t e verstaan die, waarvan 
in art. 136 l• lid der P.W. 1922 sprake is ............... . 

Rijksambtenaren en Werklieden. Besluit tot wijziging van art. 27 van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, laatstelijk gewijzigd en aan
gevulrl bij dat van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467). S. 25 . . . . . 

Wegenbelasting. Besluit, houdende vaststelling van de tijdstippen, waarop de 
verschillende bepalingen van de Wegenbelastingwet (Wet van 30 December 
1926, S. 464) in .werking treden. S. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pen8ioenen en Wachtgelden. Besluit, tot aanvulling van artikel 6 van het K. B. 
van den 3den Augustus 1922, S. 479, tot regeling van de toekenning van wachtgeld 
~an burgerlijke Rijksambtenaren, zooals dat laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij K. B. van 21 Mei 1926 (Staatsblad n°. 140). S. 27 . . . . . . . . . . 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 74 2° Arbeidswet 1919 stelt 
het hoofd eener onderneming slechts dan strafbaar wegens het '!.iet betrachten 
der vereischte zorg voor de naleving van het bij of krachtens die Wet bepaalde, 
indien de plaat8 gehad hebbende tekortkomingen in de onderneming verrichten 
arbeid betreffen, wat van het vervoeren vóór 9 uur des v.m. uit een broodbakkerij 
door "een arbeider" van brood, dat na 8 uur des n.m. Vl!,n den vorigen dag 
gebakken was, op zich zelf niet kan worden gezegd. - Concl. O.'M. bovendien : -
De wetgever-heeft met dit voorschrift niet alleen het oog gehad op arbeid, welk6 
destijds met de Wet in strijd was, doch ook op arbeid, die eerst later verboden is. 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 15 Motor- en Rijw.wet 
stelt ook strafbaar zoodanig rijden, hetwelk, a-lle omstandigheden in aanmerking 
genomen, onder meer door de wijze, waarop het geschiedt, het verkeer op den 
weg onveilig maakt, hetgeen ook kan geschieden daar, waar verkeer geregeld 
plaats vindt, al bevinden zich precies op het oogenblik dat, en juist ter plaatse 
waar het bedoelde rijden plaats vindt, geene andere voertuigen of personen. -
Hiertegen doet niet af, dat volgens de artt. 4a en b en 13 onder l van het Motor-
en Rijw.-Reglement men alleen strafbaar zou zijn, wanneer door het achterwege 
laten van teeken of signaal de veiligheid van het verkeer in het gedrang komt, 
vermits door die bepal~en geen afbreuk kan worden gedaan aan hetgeen bij 
het wetsartikel is vastgesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen R aad. Het niet of niet tijdig gevolg 
geven aan een aanschrijving overeenkomstig art. 17 der Woningwet, en de be
woning nie staken of de noodi~e maatregelen nemen om haar te doen staken 
vóór den afloop van den termiJn, binnen welken de ·verbeteringen moeten zijn 
aangebracht, is een voortdurende overtreding. - Art. 68 Sr. staat mitsdien niet 
in den weg aan een tweede vervolging ter zake van die overtreding, voorzooveel 
daarbij de verdachte aansprakelijk wordt gesteld voor den toe~tand gedurende 
een tijdperk volgende op het tijdperk, waarop de eerste vervolging betrekking had. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 3 September 
1921, S. 1043, tot vaststelling van een algemeenen DlJ:latregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 14, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij K. B. van 28 Maart 1924 (Staatsblad n°. 161). S. 28 ... 
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Bladz. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 12 Maart 1923, S. 63, tot vaststelling 

van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
d~.r Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bi,] K. B. van 9 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 412). S. 29 . . . . . . . . 86 

Militaire Zaken. Besluit tot wijzigmg van het K. B. van den llden Mei 1922, 
S. 279, houdende regelen voor het militaire geneeskundig onderzoek, bedoeld 
in de Pensioen- en Bevorderingswetten voor de zee- en de landmacht. S. 30. 87 

Pensioenen. Besluit tot wijziging van het K. B. van den llden Mei 1922, S. 279, 
houdende regelen voor het militaire geneeskundig onderzoek, bedoeld in de 
Pensioen- en Bevocderingswetten voor de zee- en de landmacht. S. 30. . . 87 

Gemeentebestuur. Koninldijk besluit. E en z.g. welstandsbepaling valt binnen 
het kader van art. 1. Een welstandsbepaling, luidend : ,.Van een bestaanden of 
aan te leggen openbaren weg zichtbare gevels en daken worden niet gesteld of 
gewijzigd dan overeenkomsti~ door B. en W. goedgekeurde teekeningen", draagt 
in wezen 's raads bevoegdheid om voorschriften t e stellen, aan B. en W. over, 
waartoe de raad niet bevoegd is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Jachtwet. Besluit ter uitvoering van art. 1, derde lid, der Jachtwet 1923. S. 31. 89 
- Arrest van den Hoogen Raad. Onder materialen tot vervaardiging van 

strikken moeten in art. 16 der ,Jachtwet worden verstaan materialen tot die 
vervaardiging geschikt. - Het beroep op een andere bestemming van die mate
rialen is een beroep op een omstandigheid, welke de strafbaarheid zo1;1 uitsluiten, 
de verwerping waarvan voldoende met redenen wordt omkleed door de over
weging, dat van een andere bestemming niet is gebleken. - De rechter kan uit 
eigen waarneming het bewijs putten van de omstandigheid, dat een stuk va11 
overtuiging is koperdraad, geschikt tot onmiddellijke vervaardiging van strikken. 89 

.Monumenten. Rondschrijven van den .Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan Burgemeester en Wethouders van alle gemeente, betreffende : 
gedenkteekenen van Geschiedenis en Kunst . . . . . . . . . . _ . . . . . 91 

Financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten. Rondschrijven van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Burgemeesters, 
betreffende verrekening van vorderingen en schulden tusschen Rijk en Gemeen-
ten. (Vervolg op schrijven van 10 ,Januari 1927, N°. 7745, Afdeeling BB.) . 91 

Zegelwet. Besluit tot wijziging van het K . B. van 4 April 1917, S. 273, houdende 
bepalingen ter uitvoering van de Zegelwet 1917. S. 32 . _ . . . . . . . . 92 

Boter- en Margarinewet. Beschikking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw tot wijziging van de beschikking van 29 Juli 1902, houdende 
uitvoering van de Boterwet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 92 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. Wegenbelasting in de Gemeente 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. - A! aangenomen, dat de .vraag, of 
een wegbelasting een "billijke" bijdrage vordert in de ten laste der gemeente 
komende kosten van aanleg en onderhoud van land- of waterwegen of voor 
hunne verlichting of voor afvoer van water en vuil, uitsluitend staat ter beoor
deeling van den gemeenteraad, die de belasting instelt onder goedkeuring der 
Kroon, zoo volgt daaruit niet, dat een gemeenteraad onder dien naam tevens 
een geheel andere belasting zou mogen heffen, .waarvan noch de gemeentewet, 
noch een andere wet aan dit college de bevoegdheid geeft. - Dit geschiedt ten 
deze, nu van uitwonende natuurlijke personen een hooger belasting wegens 
het bezit of genot der onroerende goederen wordt ge'll'Orderd dan van andere 
belastmgplichtingen, en zulks bloot op grond dat zij niet in de gemeente wonen. 
De betrekkelijke bepaling in de gemeenteverordening, al moge die ook bij K. B. 
zijn goedgekeurd, mist, als in strjjd met de wet, verbindende kracht en mag 
dus niet worden toegepast. - Hieruit volgt echter nog niet, dat de geheele 
belastmgverordening onverbmdend zou zijn, maar enkel, dat van de belang
hebbende eigenares der hier bedoelde panden geen hooger belasting mag geheven 
worden dan van andere bezitters, die bij den aanvang van het belastingjaar hun 
hoofdverblijf niet buiten de gemeente hadden. - Vernietiging van de uitspraak 
met verwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Ziekten. (Besmettdijke) Besluit tot vaststelling van bepalingen als bedoeld m 
artikel 1 der wet van 26 April 1884, S. 80, la.atste!ijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 192/i, S. 308, tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van eenige besmettelijke ziekten eu tot Wl,l'lllg harer uitbreiding en gevol-
gen. S. 33 . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 94 

Begraafplaatsen. Koninklijk besluit. Een ver~unning tot uitgraving ter meerdere 
diepte dan 0.5 M. kan worden verleend, nu is gebleken, dat, al is de begraafplaats 
welke het hier geldt, eerst in 1910 gesloten, sedert November 1892 van de be
graafplaats geen gebruik meer is gemaakt, en uit het oogpunt van de volks-
gezondheid tegen zoodanige vergunning geen bezwaar bestaat. . . . . . . . 95 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijzigmg van het bij K. B. van 11 September 1875, 
S. 169, vastgestelde reglement voor de scheepvaart t er beveiliging van beweegbare 
spoorwegbruggen. S. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

11fililaire Zaken. Besluit tot wijziging van het Militair Keuringsreglement. S. 35. 97 
Tijd. Besluit tot vervroeging in 1927 van den wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 

der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). S. 36 . . . . . . . . . . !hl 
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Scheepvaart. Besluit tot nadere vaststelling van een model vo~r gezondheids

brieven ten behoeve van uitgaande zeeschepen, met intrekking van het K. B. 
van 25 April 1876 (Staatsblad n°. 74). S. 37. . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der ge- · 
meente Simpelveld d.d: 26 Januari 1927, waarbij aan J. Andriolo aldaar een 
bouwvergunnin~ ia verleend. S. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijz 'ging van het K. B. van 14 September 1921, 
S. 1057, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
bij artikel 4, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij K. B. van 16 September 1924 (Staatsblad n°. 450). S. 39 . . . . . . . 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 20 Maart 1923, S. 104, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4, eerste lid , 
der Land- en Tuinbouwongeva!lenwet 1922. S. 40 . . . . . . . . . . . . 

Z iekten. ,Besmettelijke) Besluit tot vaststelling van bepalingen als bedoeld in 
artikel .l der wet van 26 April 1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet va'l 
29 Juni 1925, S. 308, tot vaststelling van buitengewone maa,tregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen . 

. S. 41 ........... . .................... . 
Onderwijs. (Layer-) Koninklijk besluit. Art. 13 laat niet toe, rekening te houden 

met den wep_sch der ouders enz. om kinderen onderwijs aan eene bepaalde 
openbare school te doen genieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Kweekelingen zijn 
ambtenaren in den zin van den pensioenwet 1922. - De tijd, vóór 1 Juli 1922 
als kweekeling doorgebracht, kan krachtens art. 134 dier wet voor pensioen 
worden ingekocht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kieswet. Besluit tot bepaling van den termijn bedoeld in art. 12a van het K. B. 
van 12 December 1917, S. 692, sedert gewijzigd, betreffende het gebruik van 
stemkisten. S. 42 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lnvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit ot wijziging van het K. B. van 
l 7 April 1923, S. 146, tot herziening van het K. B. van 17 Maart 1921, S. 538, 
laat, telijk gewijzigd bij K. B. van 16 November 1926, S. 377, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, a ls bedoald bij de artikelen 5, 18, 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid , 22, tweeda lid, 23, vierde lid, der Ouder
domswet 1919, en tot va~tstelling van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel XX van de wet van 19 Mei 1922, S. 352, van welk gewijzigd 
besluit de tekst bekend gemaakt is bij K. B. van 28 December 1926 (Staatsblad 
n°. 449). S. 43 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • · · · · · · · · · 

Huuropzeggingswet. Arrest van den Hoogen Raad. De Kantonrechter, die, na 
opheffing der Huurcommissie door B. en W. te Utrecht, terecht kennis nam 
van het verzoek tot nietigverklaring der huuropzegging, had, nu art. 2a der 
Huuropzeggingswet de volle taak der Huurcommissie aan den Kantonrechter 
opdraagt, ook moeten voldoen aan het verzoek om een voor de woning redelijken 
huurprijs t,e bepalen. - Beschikking in het belang der wet vernietigd. . . . 

Onde~wijs. (Hooger-) Besluit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 
4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 17 September 1924, S. 453, 
ter uitvoering van artikel 33, onder c, der Hooger-onderwijswet. S. 44. . . 

Tabakswet. Besluit, houdende vaststelling van den d:ig waarop de wet van 27 
December 1926, S. 41?,, tot wijziging van de artikelen 15, 50 en 51 der Tabakswet 
(Staatsblad 1921, n°. 712), laatstelijk ge\vjjz1gd bij de wet van 30 December 
1925, S. 533, in werking treedt. S. 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Besluit tot onteigening voor de11 aanleg van een dijk op de kwelder
gronden tusschen den Panserpolder en den Westpolder, in de gemeente Ulrum . 
s. 46 ................................ . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben ten onrechte gehand
haafd een raadsbesluit tot weigering van medewerking aan de oprichting van 
een bijzondere school uit overweging dat met het oog op den feilen tegenstand 
tegen het voornemen tot die oprichting het schoolbestuur had moeten bevroaden 
dat de opening der school eerst na een beslissing in hoogste instantie en dus na 
geruimen tijd· zou kunnen plaats vinden, en uit dien hoofde een aantal kinderen 
op grond van hun leeftijd buiten beschouwing hebben gelaten bij de beoordeeling 
yan de verklaring, bedoeld in art. 73 lid 1 sub a . . . . . . . . . . . . . 

Invaliditeit&- en Ouderdomsverzekering. Arrest van den Hoogen Raad. Indien de 
rechter de niet-ontvankelijkheid van het O. M. in zijne vervolging had moeten 
uitspreken en het vonnis de beslissing daaromtrent niet bevat, moet het vonnis 
vernietigd en de zaak verwezen worden. - Aan de verplichting om de premie 
in zegels te betalen moet zijn voldaan uiterlijk bij de betaling in geld aan den 
arbeider. Derhalve is bij niet voldoening daarvan de overtreding gepleegd eu 
ook voltooid en vervalt het recht tot strafvordering een jaar later, tep_zij binnen 
dien tijd de verjaring is gestuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Nu blijkens het raadsbesluit van 22 Febr. 
1926 het schoolbestuur aan den Raad de benoodigde gelden heeft aangevraagd 
ter zake van in 1922 aangeschafte schoolmeubelen, kan het schoolbestuur aan 
art. 72, zooals het luidde vóór de wet van 16 Febr. 1923, S. 38, geen aanspraak 
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Bladz. 
op ver~oeding wegens het aanschaffen van deze schoolmeubelen ontleenen. 
Evenmm kan zoodanige aanspraak ontleend worden aan den bij genoemde wet 
gewijzigden tekst van art. 72, aangezien onder vi~ueur van de gewijzigde wet 
de schoolmeubelen door het schoolbestuur niet ziJn aangeschaft. . . . . . . l 11 

- Koninklijk besluit. De bewoordingen van art. 80 lid 1 geven geen aanleiding 
om onderscheid te maken naar gelang de gelden zijn aangevraagd op grond van 
het bepaalde in art. 77 lid 5 of op grond van het bepaalde in art. 81 lid 3. Nu 
het schoolbestuur de beslissing van Ged. Staten inriep inzake zijn geschil met 
het gemeentebestuur betreffend de weigering van dit college tot het beschikbaar 
stellen van een door het schoolbestuur op grond van art. 81 lid 3 gevraagd 
bedrag, behooren G~d. Staten deze beslissing t ~ geven . . . . . . . . . . . 112 
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Zetters. Bclsuit, houdende vaststelling van den dag, waarop de wet van 13 i\lci 
1927, S. lû0, tot afschaffing van de colleges van zetters voor 's Rijks directe 
belastingen in wèrking treedt. S. 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33!) 

Arbeidswet. Anest van den Roogen Raad. Door het toekennen van rechtskracht, 
aan bi,schikkingen namens den ;\1inister door den Secr.-Cen. onderteekrnd 
kunnen artt. 28 lid 7 en 8 sub g der Arbeidswet 1919 niet zijn geschonden, da:ir 
deze dienaangaande niets inhouden. Ook de overige in het middel aangehaalde 
artikelen beslissen niets over de vmag of de Minister zelf de beschikkingen, 
waarvan hier de sprake is, moest teekenen. - De bewering van het cassatie
middel dat de macht van den Secr. -Gen. om namens den Minister t e onder
teekenen berust op de Min. Besch. van 5 October 1918 mist feitelijken grond-
s lag, daar zulks uit het bestreden vonuis niet, blijkt. Echter, al ware de be
wering, zooals zij in het middel is vermeld, juist, clan zou de verantwoordelijkheid 
toch geheel op den Minister blijven rusten. - Uit niets bliJkt dat hier het 
K. B. van 4 September 1923 toepassing heeft gevonden. - Het Departement 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, door den koning overeenkomstig de macht, 
hem daartoe door de Grondwet verleend, ingesteld, is er mocht door dezen zoo
danig worden ingericht, dat onmiddellijk onder den Minister aan het hoofd van 
dat Departement staat een Secretaris-Generaal, zoodat de Rechtbank even-
tueel het feit, dat de Minister de namens hem door den Secr.-Ger. ondertee
kende beschikkingen genomen heeft krachtens art. 344 lid l, 3° op grond van 
genoemde onderteekening a.ls bewezen mocht aannemen. - Bij het bepalen der 
vervangende hechteuis is art. 23 Sr. niet nageleefd. Vonuis in zooverre veruietigd. 3:3!1 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot wijziging van het Vrijdommenbesluit 
1925, S. 103, houdende uitvoering van de Tariefwet 1924, S. 568, voor zooveel 
betreft de vrijdommen van invoerrecht en statistiekrecht. S. 171 . . . . . . :3+2 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoogen Raad. - Zakelijke belasting op 
het bedrijf in de gemeente Arnhem. - Een aanslag in de zakeli]ke bedrijfsk
lAsting der gemeente Arnhem van de Rijksverzekeringsbank, ter zake van de om
standigheid, dat de Raad van .Arbeid aldaar pPrsonen in dienst heeft wier arbl'ic1 
indirect aan de Rijksverzekeringsbank ten goede komt, is aileen cl àn gerecht
vaardigd, wanneer kan worden aangenomen dat deze personen "anders dan in 
loondienst " in het bedrijf der bank werkzaam zijn. - Waar niet blijkt, dat de 
hier bedoelde personen krachtens door of van ,~ege de leiding vao het bedr\jf 
verstrekte opdracht den binnen het bedrijfsdoel vallcnden arbeid verrichtPn, 
is de aanslag van de Rijksverzekeringsbank terecht vernietigd en behoort het 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep door den Chef der Afdeeling Fi
nanciën en Belastingen ter gemeente-sem·etarie te Arnhem ingestelde cassat ie
beroep als ongegrond te worden verworpen. . . . . . . . . . . . . . . . 344 

:l'ractaten. Wet, houd ende goec1keuring van het Verd rag met Aanhangsel en bij
behoorend Protocol van onderteekening nopens de meting van binnenvaartuigen 
van· 27 ovember lû25, benevens aanvullende regelingen. . 172 . 345 

B egrootingen en Rekeningen. \Vet tot verhooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 173 . . . . . . . . . . . . 360 

Jnd·ië. (Nederlandsch-) Wet, houdende rPgeling van de begrootingen en rekeningen 
van Landsbedrjj ven in Nederlandsch-fodii'. S. 174 . . . . . . . . . . . . 360 

Oiiraçao. Wet, houdende uitbreiding van de toepasselijkhPid van de wet van 
10 :Februari 1910, S. 55, tot de bevolking van Snriname en van Curaçao. S. 175 3fi!{ 

Siiriname . Wet, houdende uitbreidin!l van de toepasselijkheid van de wet van 
111 Februari 1910, S. 55, tot de bevolking van Suriname én van Curaçao. S. 175. 363 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en a ndere zakelijke rechten noodig vom- de Vflrbetering 
van de Jonkersvaart, in de gemeente Leek. S. 176 . . . . . . . . . . . . 364 

- vVet tot verklaring van het a l~emeen nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zake,iJke rechten noodig voor de overbrugging van 
de Eendracht, in de gemeenten ']'holen en H a lst eren. S. 177 . . . . . . . . 3(;+ 

Spoor- en tramwegen. Wet, houdende nadere regeling van den aanleg en de ex
ploitatie van den electrischen tramweg van 's-Gravenbage (station S.S.) na.ir 
Scheveningen. S. 178. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3fi4 

Armwezen. Arrest van den lioogen Raad. Vordering van de Inst(;l!ing .. de 
G'ldshuizen" te ::\1iddelburg tot afvoering harer gestichtl'n van de lijst van art. 3 
der Armenwet, op grond, dat zij niet is een instelling van Weldadigheid als in 
art . l dier wet bedoeld. - De gronden, waarop het H of heeft aangenomen dat ,.de 
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Bladz. 
Godshuizen" een inste ll ing van weldadigheid is als i11 art. J der Armenwet be
doeld, worden bij lwt cassat iemiddel tevergeefs besterden. . . . . . . . .. 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk .Besluit. De aanspraak op te2:emoetkoming krach
tens art. rn kan slechts worden g<'ldend gemaakt ten op1ichte vim kinderen. die 
het zevende levensjaar hebben bereikt, daar ingevr-lgc- art. ~ der Leerp lichtwet de 
leerplicht eerst op dat tijdstip aanvangt . . . . _. . . . . . . . . . . . . 

Spoor- en trarnwegen. Arrest van den Hoogen Raad. In art. 9 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet wordt straf bedreigd tegen overtreding van de in art. 5 bedoelden 
alg . maatr. van bestuur. - Bij art. 56 van dien alg. maatr. (het Tramwegregi.), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 28 April 1926, S. 88, is bepaald, 
dat de grootst toegelaten snelheid niet mag worden overschreden en dat ten 
aanzien van die baangedeclten, waar de Hoofdinsp. -Gen. zulks in het belang van 
het veilig verkeer, het betrokJrnn prnvinciaal bestuur en bestuurders gehoord, 
bepaalt, een beneden de in het eerste lid bedoelde grens liggende en door hem 
te bepalen max imumsneiheid in acht moet worden genomen. - Hieruit blijkt 
dat deze gebodsbepaling omtrent de in acht te nemen snelheid door den alg. 
maatregel zelf is gege ven. Hier is geen overdracht van regelingsbevoegdheid, 
doch alleen een opdrncht aan den Hoofdinsp.-Gen . tot uitvoering . . . . .. 

Poster{jen. Besluit, houdende wijziging van het Postbesluit 1925. S. 396, het 
Pakketpostbes lui t (Stb l. 191!), n°. 574), het lnternationaal Postbesluit 1925. 
S. 394, het lntcrnationafl-1 Pakkctpostbesluit 1925, S. 395, het bes luit van 25 
Maart l !J2ï, S. ü2, tot uitg ifte van Roode-Kruis-Postzegcls en het Postbcslui t 
D ienststukken (Staatsblad 192:J, n°. 504) . S. 179. . . . . . . . . . . . . 

Roocle Kruis. Besluit, houdende wijziging van het Postbcsluit 1925, S. 396, het 
Pakketpostbesluit (Stbl. l!l l !), n°. 574), het lntemationaal Postbes luit 1925, 
S. 394, het fnternationa,i l Pakkctpostbeslnit 1925, S. 395, het bes luit van 25 
~faart Hl27, S. 62, tot uitgifte van Roede-Kruis-Postzegels on hot Postbesluit 
Dienststukken (Staatsblad l 923, n°. 504). S. 179. . . . . . . . . . . . . 

i nkomstenbelasting. Besluit, houdende bepalingen betreffende de schattings
uo mmissiën voor d J inkomstenbelasting. S. 180. . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Konink lijk .Bes luit. Aanschaffing van schoolmeubelen mag 
- voor rekening en risiro van hc-t schoolbestuur - pla,its vinden vóór de aan
vrage, bedoeld in art. 72. Verandering van inrichting (in casu het aanschaffen 
van een hek), die reeds vóór de aanvrage heeft plaats gevonden, doet géén aan
sprnak op medewerking krachtens a,rt . 72 ontstaan. . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk Bes luit. lng<'zetenen der gemeente, ten aanz ien van wie niet is ge
bleken, dat zij een eigen, pcrsson lijk belang bij de vernietiging of verbetering van 
het bestreden besluit hebben, kunnen niet worden beschouwd als .,belang
hebbenden· ' in den zin van art. 17. - Een ,ifspraak tusschen het schoolbestuur 
en het gemeentebestuur om eene aanvrage als bedoeld in art. 72 te beschouwen 
als te zijn ingekomen op een latere datum dan feitelijk het geval is geweest, komt 
neer op eene verlenging van de n termijn van drie maanden, genoemd in art. 75, 
1 e lid en art . 7G, 1 c I id, we lke verlenging niet toelaatbaar is. . . . . . . . . 

Gemeentebestimr. Beschikking van den Hoogen Raad. - Zakelijke belasting op 
het bedsijf der gemeente Haarlem. - Ontvankelijkheid van een beroep op den 
Raad van Beroep tegc-n ccnc beshi kk ing van den Gemeenteraad. - Wanneer men 
tegen een aanslag in de zakelijke belasting op het ttedrijf bezwaar heeft en zich 
wendt tot den Gemeenteraad behoort men, wanneer die Raad op het be
zwaarschrift cene beschikking heeft genomen, daartegen tijdig in beroep te gaan. 
- De belanghebbende naaml ooze vennootschap heeft dit ten deze verzuimd en 
tegen de later door den Gemeenteraad genomen beschikking stond geen beroep 
op den Raad van Bernep open. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. - Forensenbelasting te Rotterdam. -
Art. 265i der gemeentewet behoort zoodanig te worden gelezen en opgevat alsof 
daarin ook voor geschillen omtrent de toepassing van art. 265h de Koningin en 
Geel . Staten als bevoegde -rechter waren aangewezen. - Voor het onderscheid, 
dat belanghebbende wil maken t usschen bezwaren betreffende zijn belasting
plichtigheid en bezwaren betreffende het feit op zich zelf, dat hem een aanvullings
aanslag is opgelegd, bestaat ten deze geen aanleiding. H et bezwaar van be
langhebbende betrnf de tocpttssing van de a rtt . 244a en 2456 der gemeentewet, en 
d us had hij, wanneer hij tegen den aanvullingsaanslag bezwaar had, zich moeten 
wenden tot Ged. Staten of de Koningin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J'lilitaire Zaken. Besluit tot- wijziging van de art ikelen 16, 23 en 26 van het K. B. 
van 28 )Iaart 1925, S. 126, houdende regeling van de vrijwillige hulpverleening 
aan zieke en gewonde personen. bchoorende tot de legers of vloten van oorlog
voerende mogendheden en voorziening in de hulpverleening en inlicbtingen
cüenst ten aanzien van krijgsgeva ngenen en geïnterneerden. S. 181 . . . . . 

- Besluit, houdende wijziging van het Reglement betreffende de Krijgstucht, 
vastgesteld bij K . .B. van 31 Juli 1922 (Stbl. 11°. 476). S. 182 . . . . . . . 

VolhihuiscestinJ. De R aad is bevoe6d tot een wijziging van een uitbreidingsplan, 
die in hoofdzaak bestaat tüt een nieuw tracé voor een deel van een bestaanden 
weg, noodig geoordeeld in het belang van het verkeer in de gemeente. Waar 
voorts niet is gebleken dat door de bedoelde wijziging meer inbreuk wordt gemaakt 
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B ladz. 
op tie rechten der eigena,us van de betrokken gronden di, n redelijkerwijze nood
zakelijk k ttn worden geacht, hebben Geel. Staten tereclit aan de herz iening van 
het uit,breiclingsplan hunne goedkeuring Yedcênd . . . . . . . . . . . . . . 380 

Boomen. R ondschrij ven van den i\Iinister van Binnen landsche Zaken en Land-
bouw aan de onderscheidene Gemeentebesturen. bet reffende houden van boom
plantdagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

ll'arenwet. Koni nklijk Besluit. Geel. Staten kunnen slechts dan hun goedkeuring 
aan een raadsbesluit onthouden op den enkelen grond. dat hunne besl issing ten 
aanzie n van een v roeger genomen raadsbesluit kracht van ei nduitspraak had ge
kregen, indien het nieuwe raadsbes luit was genomen onder gelijke omstandigheden 
a ls het eerste. - Een raadsbesluit tot sa.Jarisvennindcring, volgens hetwelk op 
de hoogcre salarissen, percentsgewijze meer clan op de andere zal worden gekort, 
terwül niet geb leken is, dat de daarbij betrokken functionarissen one,·enreclig hoog 
waren bezoldigd of dat deze salarissen om een ige a nde re reden in meerdere mate 
zouden moeten worden getroffen . en bovend ien de regel i.ng meebrengt, dat boven 
een zekere bezoldiging het percentage der vermindering daalt naarmate de bc
zolcJjgi ng hooger is, is n iet voor gocclkclll'ing vatbaar . . . . . . . . . . . 381 

Jachtwet. Arrest van den Hoogcn Raad. Noch de wet van 1852, noch die van 
1857 strekt hare werking uit over het gebied der zee, waarvan eigendomsrecht in 
burgerrechtelijken zin' niet wordt uitgeoefend. - Ondanks de algemeene bepaling 
van art. 5, moet hetzelfde worden aangenomen voor de Jachtwet 1923. - Het. 
zonder voorzien te zijn van een jachtakte jagen op de Waddenzee - aangenomen 
al, dat in de dag vaarding met "plevieren" zijn bedoeld de in art. 2 genoemde 
,.goudpl evieren", daar anders van " jagen" geen sprake kan zijn - is dus terecht 
niet strafbaar ircoordceld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

Gedistilleerd. Besluit . houdende bepal ingen omtrent het afgeven van geleibiljetten 
tot dekking van den uitslag, het vervoer en den inslag van brandspri itus . 8. 183. 385 

Pensioenen en wachtJelclen. Besluit tot vernietiging van het bes luit van den Raad 
der gemeente Krommenie van 27 Juli 1926 tot verhaal van pens ioensbijdragen 
krachtens artikel 137 der Pensioenwet 1922, S. 240, benevens van het betrekkelijk 
goedkeuringsbesluit van Geel. Staten van Noordholland \7an 25 Augustus 1926, 
n°. 88. S. 184-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 

Re,chten van in-, uit- en d.oorvoer. Besluit tot wijziging van het besluit van 7 l\1ei 
1924, S. 232, houdende nadere bepalingen omtrent den i n-, uit- en doorvoer van 
van goederen per post . S. 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38ü 

Volkshuisvesting. Besluit tot gedeeltelijke vern ietigin$ van het besluit van den 
R aad der gemeente Zwolle, d.d. 1 Maart 1926, waarbij de bouwverordening voor 
die gemeente is gewijzigd. S. 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

Gemeentebestuur. Beschikking van den :S:oogen Raad. - Zakelij ke Bedrijfsbelas 
ting der gemeente Utrecht. - Ten onrechte is eene N. V. die een broodfabriek 
exploiteert in de zakelijke bedrijfsbelasting aangeslagen voor de eehtgenooten 
van de in haar dienst zijnde winkelhouders-broodbezorgers. Immers zijn deze echt
genooten niet, werkzaam in het bedrijf der v ennootschap, daar zij n iet bij hare 

.onderneming krachtens door haar verstrekte opdracht en binnen het bedrijfsdoel 
vallenden arbeid verr ichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

- Beschikking van dPn Hoogen Raad. - Verordening tot betalin11 van eene re
tributie voor het gebruik of genot vna openbare gemeentewerken enz. te ,vad
clinxveen. - Volgens de Verordening der gemeente Waddinxveen van 15 Apri 1 
1921, ten deze in overeenstemming met het bepaalde bij art . 238 der Gemeente-
wet, kan eene retributie alleen geheven worden voor het rechtmatig gebruik of 
genot van gemeentewerken, evenals bij het begru ik of genot van gemeentelijke 
diensten de meclewel'king der gemeente onmisbare voorwaarde is. . . . . . . . :381:l 

Kan,selarijleges. Wet, houdende wijziging van de Zegelwet 1017 en van de Wet op 
de K anselarijrechten. S. 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 

Zegelwet. Wet, houdende wij7.iging van de Zegelwet 1917 on van de Wet op de 
Kanselari,irechten. S. 187. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!JO 

Pasvoorten. Besluit, houdende wijzi§\ing der Kon. bes luiten van 26 Mei 1922, 
S. 393 en 24 December 1923 S. 056. nopens do afgifte en do verlenging van 
paspoorten. S. 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 31:lO 

Onteigening. Wet tot \7erklaring van het a lgemeen nut, der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 l\faart 1915, S. 171, v,111 cidendommen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke rechten, noocl ig voor vcrb reecling van de Slotlaan te 
Zeist. S. 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Dij/ren. \\'et. betreffende overneming in beheer en onderhoud bij het Rij k van een 
biJ den polder \\'a lcheren in beheer en onderhoud zijnd gedeelte zeedijk met rij s
hoofd bij de bui tenh aven te Vli ssi ngen. S. l!JO . . . . . . . . . . . . .. . 391 

Begrootinr;en en Rekeningen. \ Vet tot verhooginl,l van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbcgrooting voo,· het dienstjaar 1926. (Uitkecring aan de H andelsvennoot-
schap onder de firma ,Jac. Smits en Co. en anderen.) 8 . 191 . . . . . . 391 

- . \\'et tot verhooging van het eerste hoofdstuk der Staatsbegroot ing voor het 
dienstjaar 1926. S. J U2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :m l 

/)omeinen. Wet, houdende goedkeur ing van den onderhandschen verkoop aan de 
Naamloozo Vennootschap .Limburgsche Tramweg Maatschappij. gevestigd t<' 
Roermond, van eenigc strookjes grond onder H eerl en Pn K erkrade. S. 193 . . 391 
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Bladz 
- \\ 'et, houdende goedkeu ring van den onderbandschen verkoop van een dee l van 

den tuin, behoorende bij het post- en telegraafgebouw te \"enlo, aan de gemeente 
Venlo . S. 19-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

- Wet, houdende goedkeuring van den onderhandscben verkoop aan de Provincie 
Noord-Hol land, van de voormalige linie- of inundatiekade onder Ouder-Amstel. 
s. 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

lf.'i-actaten. \Vet , houdende goeclkcuring van de op 19 Jun i 1926 te Parijs tusschcn 
de Nederlandsche Regeering voor Nederland en voor Nederlandsch -lndië eener-
zijds en de Regeeringen van Groot -Britannië en Noord-Ierland en van Indië 
anderzijds geslot en overeenkomst met bijlage en prntoeol nopens het beheer van het 
quarantaine-station te Kamftran, alsmede van de in artikel 14 der overeenkomst 
bedoelde notawisseling. S. 196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Naturalisatie. Wet, houdende naturalisatie Yan A. C. H . Bergemann, weduwe van 
H. A. Kampman, en 21 anderen. S. 197 . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

- \Vet. houdende naturalisatie van W . Beate en 19 anderen. S. 198. . . . . . 398 
Reûiten rnn in-, uit- en doormer. Besluit tot vaststelling van den dag. waarnp de 

wet van 27 December 1926, S. 4 13. houdende nadere bepalingen omtrent de heffing 
van invoerrecht en van stat istiek.recht, in werking treedt. S. 199 . . . . . . . 399 

Statistiekrecht . Besluit tot vaststelling van den dag. waarop de wet van 27 De
cember 1926; S. 4J 3, houdende nadere bepalingen ètmtrent de heffing van invoer-
recht en v.an statistiekrecht, in werking treedt. S. l 9!l . . . . . . . . . . 399 

Pa spoorten. Rondschrijven van den ;\[inister van Buitcnlandsche Zaken aan de 
heercn Commissarissen dm· Koningin in de prov.incii'n. betreffende afgifte en ver
lengi ng buitenl andsche paspoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 

8vheepvaart. Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent de meting van bin-
nenvaartuigen. S. 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van de Curaçaosche bcgrooting 
voor het di enstjaar 1927. S. 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 

Zout. Besluit, houdende bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout 
benoodigd voor de bereiding van zoute baden in herstellingsoorden. S. 202 . . 403 

Knnselarijleges. Besluit, houdende vaststelling van het tjjdstip der inwerking
t reding van de Wet van 23 Juni 1027, S. 187 en van het K. B. van 23 Juni 1927 
(Staatsblad n°. 188). S. 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40:~ 

Zegelwet. Besluit, houdende vaststelling van het tijdstip der inwerkingtreding van 
de \\'et van 23 Juni 1!)27, S. 187 en van het K. B. van 23 Juni 1927 (Staatsblad 
n°. 188). . 203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. In het besluit tot vaststelling der ver
goedina moet c.q. gemotiveerd worden vastgesteld, dat de vergoeding na aftrek 
der volgens de gemeentelijke verorden ing verscbuldigde schoolgelden op nihil 
moet worden gesteld, zulks in ve rband met het bepaalde in het 7° lid, laatste zin
snede. - De kosten voor schoolartsen behooren niet tot die, waarin de gemeenten 
naar luid van art. 54 hebben te voorzien. - De uitgaven voor speciaal gymnasi iek
onderwijs, voor zwem- en voor spraakonderwijs staan in casu in te ver verwijderd 
verband met het gewoon lager ondcrwi,is, dan dat zij kunnen worden beschouwd als 
t e zijn gedaan voor de openbare lagere scholen .. - Ui tgaven voor favusbchan de-
ling betreffen de volksgezondheid. - U itgaven voor cursussen in de beginselen der 
vreemde talen kunnen niet worden med<>gerekend, daar deze cursussen geen ver-
band hielden met het gewoo n openbaar lager onderwijs. - Uitgaven voor spec iale 
bewaking van scholen en voor het fonds tot dekking van brandschade behooren 
tot die van instandbouding . - Uitgaven voor de dagschool voor schipperskinderen 
en de klassen voor schipperskinderen moeten worden medcgcrekend, daar dit 
onderwijs _!9-0et worden aangemerkt als gewoon lager onderwijs. - Voor de vast
stelling der vergoeding per leerling is het onverschillig, of de schoolbesturen de 
schoolgelden al of niet zelve innen. - De in 1922 b~staande openbare m.u.l.o .
scholen zijn te beschouwen a ls "o,,ereenkornst ig" met de toen bestaande bij
zondere m.u.1.o.-scholen volgens de wet van 1878 . . . . . . . . . . . . . -!0-! 

- K oninklijk Besluit. Onder de kosten, bedoeld in het 5° lid, bebooren ook d ie voor 
de aanschaffing van lee rmiddelen. die door het gemeentebestuur niet als exploi
tatie-uitgaven doch als buitengewone uitgaven worden beschonwd. - De kosten 
,·an brandverzekering moeten worden geacht deel uit te maken van de a lgemeenc 
kosten van instandhouding . - Het 2• lid van art. 101 heeft het oog op de 
werkelijk gemaakte kosten: daar voor de verlichting der open bare lagere scholen 
de kostprij s wordt in rckcni ng gebracht, kan voor de berekening der vergoeding 
aan de bijzondere sc holen ook slechts de kostprijs in aanmerking komen. . . . -iOü 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 12 
December 1025 te 's -Gravenhage tusschen Nederland en Zwitserland gesloten 
verzoeningsverdrag (Staatsblad 1927. n°. 12:l). 8. 20-i . . . . . . . . . . 408 

Oemeentebe.stuur. Arrest van den Hoogen Raad. - (Oproeping : doen maken van 
muziek. Nadere opgave: maken van muzi<>k, althans toelaten dat muziek ge
maakt wordt). - Deze nadere opgave is geldig. In het fe it , aangeduid in de op
roeping, het teweegbrengen van muziek, is geen verandering gebracht. (Anders 
Proc.-Gen. ). - De houder der herberg, die ze lf de luidspreker van een radio
toestel plaatst in de denr iusselwn ztin woonvertrek en de hcrberglocaliteit en 
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:30 .Juni 

:10 Juni 
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30 .Juni 

30 Juni 

;{O (Ju rll 

30 ,Juni 

Bladz. 
dat toestel in 11erking brenj!t nlet het gevolg dat daardoor in die localiteit muziek 
ten gehoorc wordt gebracht, is terecht als dader van het maken van muziek in 
den zin v,m art . .J.6 Alg. Pol. Ver. Sliedrecht aangemerkt . Rij is het, die recht
streeks de muziek teweegbrengt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 

Himrco,nmissiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Het door rcquirant verhuurf 
perceel. bestaande in winkel- en woningruimte, was. volgens art. 13a, een 
"woning". Het feit dat de Huurcommissie heeft gedwaald, door alleen ten aanzien 
van de wonin!(rnimte, den huurprij s vast te stellen, gaf requirant geen bevoegd--
heid, voor de ,. woning" een hoogere rnrgoeding te bedingen dan wettelijk geoor-
loofd was. - Qualificatie in overeenstemming gebracht met art. 9. Over igens 
beroep tegen het veroordeeld vonnis verworpen. . . . . . . . . . . . . . 412 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Kosten, door het bestuur eener bijzoli
derc S<'hool gemaakt voor het bezoeken van sollicitanten, zijn te beschouwen als 
uitgaven ter verzekering van den goeden gang van het onderwijs, en komen dus 
voor ve rgoeding in aanmerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit, waarbij de wet van 4 December 1872, S. 134, 
houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, zooals die later is gewijzigd, 
met uitzonderi ng van de artikelen Il , 16, 20, 22 en 24 van toepassing wordt ver
klaard op meningitis cerebrospinalis epidemica, encephalitis lethargica en polfo
myclitis anterior acuta. S. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-! 

Volkshiiisvesting. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der ge
meente Simpelveld, d .d. 26 Januari 192ï, waarbij aan J. Andriolo, aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. S. 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -! 15 

1'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der Nederlanden te Mexico en den Mexicaanschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's d.d . 28 en 31 Maart, 7 en 22 April 1927, 
tot verlenging van het op 22 September 1897 tusschen Jederland en Mexico ge
sloten verdrag van handel en vriendschap (Staatsblad 1899, n°. 200). S. 207. 4-15 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het vijfde hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 208 . . . . . . . . 417 

- Wet tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaa r 1927. . 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 17 

- Wet tot wijziging van de Wet tot regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1926. S. 210. . . . . . . . . . 417 

Onteigening. Wet, houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van uitbreiding van het stations-emplacement Eijsden. S. 21 1. . 4 17 

\Vet, houdonde verklaring van het algemeen nut der onteigeni ng van perceelen, 
erfd ienstba1trbeden en andere zakelijke rechten noodig vcor verbetering van den 
Rijksweg van Haarlem naar Velsen in de gemeenten Haarlem en Velsen. S. 212. 417 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening van perceelen, erf-
dien tbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor de verbetering van den 
weg van RijswiJk naar Hoek van Holland met zijtak naar Delft in de geme:mten 
Rijswijk. Wateringen, 's-Gravenhage, 'Monster en 's Gravenzande. S. 213. . 417 

Sliiizen. Wet. betreffende overbrenging van eenige bij het Rijk in beheer en onder
houd zjjnde sluizen met bijbeboorcnde werken in beheer en onderhoud bij het 
waterschap Beoosten de 's -Gravemoersche V11,art en bij het waterschap de Lage 
weg met de velden. S. 2 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Beqrootingen en Rekeningen. Wet, houdende machtiging op de Algemeene Reken
kamer tot vereven ing van niet in uitga11,f aangenomen afrekening. S. 215 . 417 

- Wet. houdende nadere verhooging van het elfde hoofdstuk der taatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 216 ..................... 418 

- Wet, houdende nadere wijziging van de beg rooting van Nederlandsch-lndië voor 
bet dienstjaar 1925. (Hoofdstuk [. Uitgaven in Nederl.and.) S. 217 . . . . . 418 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Neclerlandsch-Jndië voor 
het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk lL Uitgaven in Nederla ndsch-lndië.) S. 218. -!18 

- \Vet, houdende nadere wijziging van de bC'grooting- van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk I. Middelen in Nederland.) S. 219 . 418 

- Wet, houdende nadere wiJziging van de bPgrooting van Nederlandsch-Indii:' 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk U. i\Iicldelen in Nederland ch-Inclië.) 8. 220. .J.18 

- \\'et, houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Curaç·ao over het dienstjaar 1!)24. S. 22 1. . . . . . . 418 

- Wet, houdende wijziging en verhoog ing van het vi.ertle hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het d;enstjaar 1926. S. 222 . . . . . . . . . . . . . . . . 418 

Drinkwa/Prleiding. \\'et, houdende beschikbaarstelling van een renteloos voor-
schot uit 's Rijks kas ten behoeve van de N. V. \\'aterleiding Maatschappij 
"Schouwen-Duiveland , [!CVestigcl te Zierikzee. S. 223 . . . . . . . . . . . .J.18 

'l'rnctaten. \Vet, houdende goedkeur ing van het ontwerp-verdrag van Genève, 
betreffende vereen voudigin2; aan te brengen in de inspectie van emigranten aan 
boord van schepen. 8. 22-! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 

- Wet, houdende goedkeuring van h0t ontwerp-verdrag van Genève, betr0ffende 
de gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderda nen voor 
de ongevallenverzekering. '. 225 . . . . . . . . . . . . . . . •. . . +2 1 

- \\ 'et. houdende goedkeuring van bel ont,rnrp-ver'.lrag van Ocnt•ve, be-
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Bl,-tdz. 
treffende de schadeloosstelling voor ongevallen. overkomen in verband met de 
dienstbetrekking. S. 226 . . . . . . · . ~- . . . . . . . . . . . . . . . . 

8poor- en trainwegen. \\"et tot bclua~htiging van eene overeenkomst met de Ne
derlandsch-v\'estfaalsche Spoorweg-)laatschappij in liquidatie betreffPnrle den 
naastingsprijs van den spoorweg vttn Zutphen langs \\'interswijk naar de Pru isische 

423 

grenzen in de ri chting van Borken en van Bocholt. S. 22i ........ . 
L11chtvaart. \\'et tot bevordPring van het onderhouden van ltwhtdienstcn tuss ·hen 

)[ederland en het buitenland door de Koninklijk Luchtvaart )[aatscbappij voor 
Xeclerland en Koloniën . S. 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'J'raclaten. \\' et. houdende goedkeur·ing van het op 7 l',cptcm her 1926 te Port-au
Prince t usschen Xederlan cl en Haïti gesloten handelsve1drag, met twee dai'1·biJ 
behoorende, t ussehen Hr. ;11s. Gezant te Caracas en den Staatssecretari s voor de 
Buitenlandsche Betrekkingen vxn de Bepubliek Haïti gewisselde nota's. S. 229. 

Jlilit,lire Zaken . Beslmt tot wijziging van +ret K. B . van 27 Februari 1922, , . !11 , 
houdende vasts teil i ng van de eisr hen van voorgeocfendbeid. S. 230 . . . . 

Boter- en .lhugarine. Beslui t tot wijziging van het K . H. van 17 Juli 1912. S. 263. 
houdende voorschriften waaraan bokrcontrolestations hebben te voldoen om 
onder Rijkstoez icht te worden gesteld, laatstelijk gewijz igd bij K. B. van 4- Juli 
1!)21 (Staatsblad n°. 8:{0). S. 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hechten van in-, uit- en doorcoer. Besluit tot opheffi ng va.n de eerste en ni t.crste 
wacht op het eiland Ameland en tof·, het treffen van ecne bijzondere regeling in 
ve rband _ met cl ie opheffing. 8. 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

hulië. (:\·ederland<rh-) Besluit tot herziening van de gttgements- en pen~ioensbe
dragen ,·an de Europeesche militairen van het Kederlandsch-Indische Leger, die 
vóór I Januari J!l20 recht op gagemcnt of pensioen hebben verkregen. S. 233. 

P ensioenen en ll"achl'.Je/den. Rondscht)jven van den )linister van Financiën aan 
Hoeren Geel. Htatf'n der verschill ende provincii'n, betreffende Cumulatie pen-
s ioen en inkomsten. . . .......... . ... .. . . ..... . 

'l 'raclaten. \\'et uot voorbehoud dei· bevoegd.heid tot toetreding tot het ontwe1·p
verclt·ag va,n Genève, hctreffende schadeloosstelling voor bernepsziektcn. , '. 234. 

Jl otor- en Rijwiel1rel . Rondschrijven van den )Iinister van \\'aterstaat aan de ( 'om
missarissen der Koningin in de vcrRehillende provinciën (uitgezonderd Zuid
Holland), betreffende : toepassing art. 15 eerste lid onder 4° a der gewijzigde 
)fotor- en Rijwielwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J(rankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende aanwijzing van de R. K . Psychiatrisch
Neurologische Kliniek te Wassenaar, afdeeling van de, 't. Jac0bus-Stichting, als 
eene inrichting, die niet, als krankzinn igengesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer clan twee krankzinnigen worden verpleegd. . 235. . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot intrekking van Ons bes luit van 11 Maart 1927, 
S. 51, tot verlenging tot 18 September 1927 van de schoring van het tot l Apri l 
1927 geschorst besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, van 
18 Augustus 1926, n°. 955, Afdeeling 0., waarbij aan )fejuffrouw P.J. Wanders, 
onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs in die gemeente voor het t\idvak 
van 18 ,fuli tot en met 30 September 1926, onder inhouding van de helft harer 
jaarwedde, eene verleng ing van het haar toegekend verlof wegens ziekte is ver-
leend . S. 236 . _ . . ... . ............ - - - - • • - · • · 

8cheepm(lrt. Besluit tot vaststelling van een bijzonder reglement van politie- voor 
de brug over de Oude l\!Ia s bij Spij kenisse. S. 237. . . . . . . . . . . . 

Dijken. Besluit tot vaststelling van bepalingen van politie. betreffende het gebruik 
maken van oenige dijkPn, dammen en kaden. onder beheer van het Rijk. , . 238. 

Z ee1<1erinJen. Besluit, tot vaststelling van bepalingen van politie op het gebruik
maken van eenige zeeweringen onder beheer van het Rijk. S. 239. . . . . . 

Wegen. Besluit tot vaststelling van bepalingen van poli tie, betreffende het gcbrnik 
maken van wegen en paden, onder beheer van het Rijk, met inbegrip van de 
daartoe behoorendc st,oepen, glooiingen, bermen, slooten, bruggen, duikers, be-
schoeiingen on andere werken . S. 240. . ...... . . ..... .. . 

Baggeren. Besluit tot vaststelling van een reglement op het baggeren, graven en 
visschen van voorwerpen en het werpen Yan vaste stoften in de rivieren. la ngs de 
zeekusten, in de Zuide1·zee en in cle zeegaten, onder hcheer ,7 an het- R ijk. S. 241. 

Rivi•ren. Besluit tot vastst::illing van een reglement op het baggeren, graven en 
vi:;schen van voorwerpen en het werpen van va.ste stoffen in de rivfrren, langs de 
zeekusten, in de Zuiderzee en in de zeegaten, onder beheer van het Rijk . S. 241. 

Spoor- en tramtve[Jen. Hesluit tot nadere wijziging van het 'l'ramwegrcrr lement. 
s. 242 . . . . .. . ...................... .. . . 

Rampen. Rondsch rij ven van den ) li ni ter ,,an Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan Heei-cn Commissarissen der Koningin in dC' onderscheidene provinciën , 
i_n zake: Regden bcti-cffende hulpverleening bij rampen Yan algemeencn aard. 

.ll ilitaitre Zflke,i . Besluit, houdende wijziging in de aanwijz ing der gezag. ~cbiedcn 
der tPrr itoria le brve.lhcbbers . R. 24-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oemeentebeal1lllr. He-s lui t tot schorsing van een bes lui t van den Raad der gemeente 
Rotterdam, d.d. 17 Jnni 192i, tot vaststelling Yan een huurverorclcn ing voor die 
gem eente. S. 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Owlerwij8. (Lll[JPr-) K oninklök lksluit. Xu moet worden aangpnom(•n d>Lt l<'n 
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Blarl7 . 
behoeve der omlorhavige sdwol orn<Lr zeer ~porndiseh va u kun~tlieht wonlLgcbrnik 
gemaakt, worden door vervanging van de bestaande petroleumverlichting door 
eene electrische verlichting cle norma le eischen aan het ge,en van lager onderwijs 
te stellen overschreden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4li2 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Vereeniging tot instandhouding van het Oud-Studentenfonds 
te Utrecht a ls bevoegd om bij de facu lteit der let.teren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrnuht een bijzonderen leerstoel te vestigen . S. 245 . . . 4ü:{ 

'l'ractatP,n. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staat ·bl.,-id van het op 
23 Juli 1926 te s-Grnvenhage tusscben Nederland en Denemarken gesloten voor
loopig lnchtvaa rtverdra1;i . met bijlage ( tbl. 1927, n°. 112). f' . 246 . . . . 4(;.,1. 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Aan het college van Geel. Staten kan niet 
het karakter van vertegenwoordi!i;end lkhaam worden toegekend . - Op de leden 
van dat college is dus art. 244b dc-r Gemeentewet niet van toepassing. . . . . 4liH 

Zegelwet. Besluit, houdende wijziging van het K. B. van 4 Apri l 1917, S. 273, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de Zegelwet 1917. 8. 247. . . . . . 4liï 

Oemeentebestuw·. Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der gemeente 
Amsterdam, cl.cl. 16 Juni j.1., tot vaststelling van een huurverordening voor die 
gemeente. 8. 24.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(i7 

Vervoer. Openbare middelen can-. Bes luit tot nadere vel'lenging v,Ln den ter
miJn, genoemd in artikel IX, tweede lid, der wet rn,n 30 Juli .192G, '. 250, tot 
wijziging van de wet van 23 Apnl 1880, S. li7, betreffende de openbare middelen 
, a n vervoer met uitzondering der spoonwgdicnsten. S. 2.,1.9 . . . . . . . . . ..l(iï 

Pensirlenen en IVachtgelden . Besluit tot wijzigü1g van artikel Jl van het K . 1:3. van 
28 December 1923, S. 5ti0, betrekkelijk de regeling van de toekenning van wacht-
geld aan Bu,·gerlijke Ri)ks-ambtenaren. S. 250 . . . . . . . . . . . . . ..l(i8 

l./uchtt'.llari. Rondschrijven van den Minister van Wate rstaat aa n Bmgemeester 
en \\'ethouderR van a lle Gemeenten, bctrefiende : oplaten van kabelball ons en 
kabelvl iegers. (Vervolg op schrij ven v,in J 2 l\1ei 1924, n°. 344, Afclecling Water-
staat A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ti8 

11' eyenbelastinywet . Rond chrij V<'n van den ?ili nister van Binnenlandse he Zaken 
en Landbouw aan lieeren Burgemeesters der onderscheidene gemeenten, be
treffende Wcgenbelastingwet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(j8 

Gemeentebestuilr. J3esluit tot schorsing v,in een besluit van den Raad der ge-
meente Leiden d.d. 11 Jnli 1927, n°. 9, tot vast-stelling van een huurverorclening 
voor die gemeente. S. 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Hi9 

- Bes luit tot schors ing van een besluit van den RP.ad der gemeente Arnhem tot 
vaststelling van een huurverordening voor d ie gemeente. F' . 252 . . . . . . 4(i!l 

- J3esluit tot schorsing van een he~luit van den Raad der gemeente Zaandam d .d. 
28 ,Juni 1927 tot vaststelling van een huurverorclening voor die gemeente. S. 253. 4(i!l 

Artsenijbereidk'llnst . . Besluit tot nadC're wijziging van het T<. B. van 11 )[aart 1914, 
S. 148, tot regeling van het examen als apothekers-adsistent. f-,. 254 . . . . 4(if) 

Paspoorten. R ondschrij ven van den Minister van Buitenlanclsehe Zitken aan de 
H eeren Comm iRsarissen der Koningin, betreffend ~ kosten van paspoorten . . 4ti9 

Adeldom . J3esluit, houdende nadere bepaling ,n nopens vo ldoe ning der vastge-
stelde taxe, jura <'n zege lgelden ter zake Yan verleende adelsgunsten . . 255. 470 

R echten van in-. ilit- en doorvoer. \ Vet, houdende bepalingen omtrent het vervoer 
en de nederlagc van suike.r op het terrPi n van toezicht aan de lancl,,ijcle, omschre-
ven in artikc:1 177 der Algemeene \\'et van 26 Augustus 1 2? (Stbl. n°. 38) S. 256. 470 

8uccessiewP.t. \Vet tot wijziging rler Successiewet. S. 257 . . . . . . . . . . .J.70 
Hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen. Wet tot w\jziging der Zegelwet 1917 en 

der Wet V!tn 3 April 1922, S. 166, tot herziening van de tarieven voor verrichtingen 
aan de bewarin1:,en van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen . 

. 258. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1 
Zegelwet. \Vet tot wijziging der Zegelwet 1917 en der Wet van 3 April 1922, 

S. 166, tot herziening van de tarieven voor verrichtingen aan de bcwaringon van 
de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen. S. 258 . . . . . . . . 471 

Comrtabiliteiiswet. \Yet, houdende regel ing van het beheer van s Rijksfinanciën. 
s. 259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + ïL 

Rekenkcwier. Wet, houdende regeling van het beheer van 's Rijksfinanciën. fl. 259. 47 l 
Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot aanvulling van het K. B. van 23 Mei 

1927, . 163, houdende va, t~t-elling van eene formatie ten aanzien van het per
soneel bij den Pensioelll'aacl. S. 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het zevende 
hoofdstuk B der Staatsbegrootin~ voor het dienstjaar 1927. (Voorschot aan het 
Wegenfonds.) S. 261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 

- Wot tot wijziging van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrootiug voor het 
dienstjaar 1927. (Centrale middcnstandscredieoban.k.) S. 262 . . . . . . . .J.82 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
Wegenfonds voor het dienstjaar l 927. S. 263 . . . . . . . . . . . . .J. 2 

- Wet tot wijziging van het negende hoofd tuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 

011teige,iing. Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening ten I ehoe,·e 
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Bladz . 
van eon spoonvcgvcrbiodi ng van de Nlaalsmijn Maur its met den rn1jnspoonreg 
N uth-Staatsmijn Hendrik. S. 2(i5 . . . . . . . . . . 

Saturalisatie. \Vel, houdende oaLuralis,itie Yan C. 11. A\\iek en 20 and •ren. 
+82 

s. 266 ......... . .............. . . . 
- \Vet, houdende naturali satie van J. J<'. van Boven en 20 anderen. S. 267 ... 
- \\'et, houdende naturalisatie van K. Gast en 20 anderen . S. 268. . . . . . 
Onderwijs. (Lager) \\"et tot wijziging van de artikelen 56, 97 en 203 der Lager

onderwijswet 1920. , '. 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Burgerlijke Rechlsl'orderiny. \Vet, houdende wijziging van de artikelen 20, 131 en 

991 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 858 van hot \\'etbock van. Bur
gerlijke Rechtsvordering, zoomeda van de art ikelen 22 en 2:3 der Wet op het 
Notarisambt, strekkende tot het toelaten van vrouwen a ls getuigen bij akten. 
s. 270 .. . . . ..... ........ . ..... . ... . ... . 

Biirgerlijk ll'etboe/J. \\'et, houdende wijziging van de artikelen 20, 131 en 991 van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 8!\8 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering. zoomede van de artikelen 22 en 23 der \\'et op het "Notarisambt, 
strPkkenrle tot het toelaten van vrnuwen a ls getui!(en bij akten . S. 270 .... 

Sntariaal. \\"et, houdende wijziging van de artikelen 20, 131 en 991 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 858 van hot Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
deri ng, zoomecle van de artikel.en 22 en 23 der Wet op het Notarisambt, strek
kende tot bet toelaten van vrouwen a ls getu.igen bjj akten. S. 270 . . . . . . 

Posterijen. Besluit, houdende wijziging van het K. B. van 31 December 1919, 
n°. 78, tot regeling van den dienst Yan het personeel van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie (van welk besluit de tekst is bekend gemaakt bij taatsblad 
n°. 350 van 1926). S. 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T eleyrafen en Telefonen. Besluit, houdende wijziging 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 (van welk besl uit de tekst is bekend 
maakt bij Staatsblad n°. 350 van 1926). S . 271 .. . . . ....... . 

Tractaten. Besluit , bepalende de bekrndmaking in het Staat blad van de tusscben 
den Nederlandschen Gezant te Lissabon en den Portugeeschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's d .d. 2 Juni 1927 tot verlenging van de 
voorloopige handels chikking van 27 Augustus 1924 (Stbl. 1924, n°. 547). zoo-
als deze is gewijzigd bij notawissel ing van 5 Augustus 1926 (Stbl. 1926, n°. 343.) 
s. 272 ... .. ........................... . 

Volksyezondheid . Koninldijk Besluit. Voor het verleencn van present iegeld 
aan de leden der gezondheidscommiss ie kan geen post op de begrooting der com
missie worden uitgetrokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren en Werklieden. Besluit tot wijziging en aanvulling van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd en aangevuld bij K . B. van 4 Februari 1927 (Stbl. n°. 25). •. 273 . . . 

Spoor- en tramweyen. Besluit tot nadern wijziging rnn het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. S. 274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebeslmtr. Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der gemeente 
Haarlem d.d. 18 Juli j.l. tot vaststelling van een huurverordening voor d ie ge-
rneent~. '. 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot schors ing van een besluit van den Raad der gemeente Ei ndhoven 
d.d. 12 ,lulij.1. tot vaststelling van een huurverordening voor die gemeente. S. 276. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der gemeente Groningen d.d. 
18 Juli j.l. tot vaststelling van een huun,erordening voor die gemeente. ' . 277. 

Jl ilita;re Zal.·en . Besluit, houdende vaststelling \'an het contingent ge\\ one 
dienstplichtigen der lichting 1928. S. 278 . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 20 
Mei 1926 te 's-Gravenhage tus~chen Nederland en Duitsch!and gesloten Arbit,rage-
cn Verzoeningsverdmg, met bijbehoorend slotprotocol (Staatsblad 1927, n°. 124). 
s. 279 ...................... . ........ . . 

Drinkwaterleiding. Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der ge
meente Neuzen, d.d . 12 Ju li 1927, om met wedewe,·king van alle aanges loten ge-
rr eenteu pogingen aan te wenden om de •. \". Zecnwsch-Vlaamsche Waterleiding 
~IaatschappiJ te ontbinden. S. 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en i dioten. Besluit, waarbij aan de Verceniging der Zusters van 
Liefde, gevestigd te Venray, vergunning wordt Vf'rlcend op een terrein in de ge
meenten Noordwijk en oordwijkcrhout een gesticht voor krankzinnigm op te 
ri chtf'n. S. 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 19 
Juri 1926 te Parijs tusschen de Ncderlandsche Regeering voor Nederland en voor 
Nederlandsch-l ndië eenerzijds en de Regceringen van Groot-Britannii) en Noord
lerlancl en van Indië anderzijds gesloten overeenkomst, met bijlage en protocol , 
nopen het beheer van het quarnntaine-station te Kamaran, alsmede van de in 
a rtikel l ·l der Overeenkomst bedoelde nota-wisseling ( tbl. 1!)27, n°. 196). S. 2'l2 

Onderw,j.i. (Lager) Koninklijk Besluit. Het schilderen van een schoolgebouw 
kan niet worden opgevat als verbouw of verandering van inrichting; de kosten 
daarvan zijn aan te merken als kosten van instandhouding . ...... . 
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Bladz. 
Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Het 1• lid van art. 150 

is niet van toepassing ingeval de ,vedde van den ambtenaar na 1 .Juli 1922 wordt 
verlaagd doch niet da.alt beneden het bedrag van den pensioensgrondslag op 30 
Juni 1922 .............................. . 

Suiker. Beslllit, omtTent vervoer van suiker en kandij in het ter~-ein van toezicht. 
s. 283 ...... . ......................... . 

Pensioenen en Wcuhtgelden. Besluit tot aanvulling van den algemeenen maatregel 
van bestuur, vastgesteld bij K. B. van 6 Juni 1922, S. 398 en gewijzigd bij K. B. 
van 27 Augustus 1925" S. 368. (Bepalingen betreffende uitvoering van artikel 14 
der Pensioenwet voor de zeemaeht, Stol. 1922, n°. 65). S. 284 . . . . . . . 

Trekhondenwet. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 6 Februari 1911. 
S. 45, sedert gewijzigd, tot uitvoering van de artikelen l, 4 en 5 der "Trekhonden
wet" 1910 (Staatsblad n°. 203). S. 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. - Toepassing art. 101 
Vergoeding uit de gemeentekas aan bijzondere scholen voor kosten van instand
houding. -- De wet spreekt zonder eenige beperkin~ van het aanschaffen van 
schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften. Alle uitgaven voor deze aanschaf-
fing, uit welken hoofde zij ook plaats ,inden, behooren tot de in art. 101, lid 2 
bedoelde kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ltlijnen. Besluit tot aanvulling van het Mijnreglement 1906. S. 286 . . . . . 
Luchtvaa,·t. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat betreffende ken

merken van luchtvaartuigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boter- en .Margarine. Beschikking van den )Iinister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw betreffende botercontrölc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.~fotor- en Rijwielwet. Besluit tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding 

van de nieuwe bepalingen van de Motor- en Rijwielwet en tot vaststelling van het. 
bij§ 2 van de wet van 1 .Kovember 1024 (Stbl. n°. 402) bedoelde tijdvak. S. 287 

- Besluit tot be~aling van het tijdstip van inwerkingtreding van .het bij be
sluit van :lO Apnl 1027, S. l 13, vastgesteldn :Motor- en Uijwiclreglement. S. 288. 

rlrmeentebe-~tu11r. Besluit tot schorsing van bt't hesluit van den Raad der gemeentt
Tilburg, d.d. l8 Juli 1927, tot vaststelling van een hnnrverordening voor die ge
meente. S. 289. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raden van BPmcp. Besluit. hou<lf'n<lc- bepalingen lx,treffonde ambtskringen ,,an 
raden nm beroep voor de directe belastingen. ~- 290. . . . . . . . . . . 

Jlilitaire Zaken. B()Sluit ter bepaling van het tijdstip van het in werking treden 
voor de militairen der zeemacht !,enden den rnng van officier van .het bepaalde 
onder Il van het T{. B. van 26 November 1926 (Stbl. n°. ;JS/5). S. 2!ll .... 

'L'mrtale11. .Besluit, bepalenclt• de b!'kendmaking in het Stnatshlad Yan liet op 
2ï November l!l25 te P1trijs gesloten verdrng met aanhangsel en bjjbehoorend 
protocol van onderteekening nopens <le metin11: van binnenvaartuigen, benenms 
aa.nvnllendr regelingen (fitnatsblad l!l27, 11°. 172). S. :392. . . . . . . . . 

r:emeenlebeeflwr. E:oninklijk besluit. Ged. Htaten hC'bben terecht goedkeuring 
onthouden aan Pen g<'meentebegrooting uit overwcginl; dat dt> Raad der(::±: 2000 
zielen tellende) gemeente rlttaTvan heeft geHchrnpt tl<' iaarwerlde rnn den eenigen 
,tmbLonane t.er st•cretariP, op de ambtenan•n "en vorhaal V>tll pensioenAhijdragrn 
tot het maximum beeft willen toepassen. hoewrl d<' salarissen laag; zijn, en 
rintlelijk een &edert jaren toegckenck grntifiratir \'OOr de politie heeft willen 
schrappen, hetgeen slechtR op 11ronrl \'!In dringende'. hil'r nil't nnnwe1,igC', red0nen 
zou zijn tt> rechtvaardigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben t<'r<'cht gO!'<lke11rinir onthoudrn aan een 
raadsbesluit tot wijziging <lrr gemC'cntebegrooting, waarbij een post voor aan
schaffing van schoolboeken, leermiddelen en Achoolbehoeften, ten behoeve va,n 
een nieuwe school voor gewoon Jager onderwijs, ontstaan tengevol(!t' van de 
splitsing van een bestaande school in eene voor ge,voon en eene ,oor uitgebreid 
lager onderwijs. ten lastt> van den gewonen r!iC'nfit is gebracht : een derg<'lijke ni1-
ga,ve behoort te worden gebracht ten laste van den kapitaaldienst . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben terecht goedkeuring onthoudou aan de· 
gemeentebegrooting voor 1927. waarop onder de ont\"angsten is nitgetrokken een 
bedrag als: ,,Gedeelte van het (vermoedelijk) batig slot van den gewonen dienst 
J 926", daar de Raad niet aannemelijk beeft gemaakt dat op een batig saldo op deH 
gewonen dienst 1926 tot eC'n zoodanig bedrag te rokenen valt. . . . . . . . . 

Scheepvaart. Rondschrijven van dC'll lllmister van Binnenlandsche Aa.ken en 
Landbouw, betreffende meting van binnenvaartuigen . . . . . . . . . . . 

,llolor- en Rijwie?~e.t. Besc\1ik~in?, van den Minister van Waterstaat, houdende de• 
,,Motor- en R1JW1elbeschikk.ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wegenbelasting. Rondschrij\"en van den :ilfinister van Dim1enlandsche Zaken en 
Landbouw aan heeren Burgemeesters, betreffende Wegenbelasting (motorrijtui-
gen) van de Koninklijke familie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'rekhonden. Rondschrijven van den :i11inister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Bur~emee~ter en Wethouders der ondersoheidene Gemeenten, 
betreffende trekhonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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INHOUD. 
Bladz. 

Gemeentebestuur. Beschikking van den lioogen Raad. Eene volledige vrijheid der 
adminitratie om een primitieven aanslag n,aar goeddunken onbepaalden tijd 
uit te stellen, is onvereenigbaar met het instituut der navordering en met de 
biJzondere regeling daarvan, die dit recht tot navorderen o.a. vastknoopt aan 
het achterwege gebleven zijn van den aanslag, doch t evens dit recht na verloop 
van drie jaar doet vervallen . - Waar gesteld werd dat de primitieve aanslag 
achterwege gebleven was, had de Raad moeten onderzoeken of voor de vertraging 
aannemelijke redrnen hebben gegolden en ten onrechte heeft de Raad gemeend 
zich van eene beoordeeling van het beleid der administratie te mogen onthouden. 
- De uitspraak kan echter desniettemin gehandhaafd blijven, daar uit de feiten, 
zooals die in de uitspraak vastgesteld zijn, het achterwege blijven van den aanslag 
voldoende rechtvaardiging vindt. Die aanslag mocht derhalve alsnog worden 
opgelegd en men behoefde niet over t e gaan t ot het opleggen van een navorde
ringsaanslag, gesteld dat zulks niet wegens verjaring was uitgesloten . . . . 

Woonwagens en woonschepen. Rondschrijven van den Minister van Justitie aan 
de Commissarissen der Koningin in de provinciën, betreffende woonwagens en 
woonschepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Gemeentebesturen, betreffende arrestanten-lokalen . . . . . 

Strafrecht en strafvordering. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Gemeentebesturen, betreffende arrestanten -lokalen . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der Nederlanden te Mexico en den Mexicaanschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's d .d. 12 en 31 Augustus, 14 en 28 Stepember 
1926, tot verlenging van het op 22 September 1897 tusschen Nederland en 
Mexico gesloten verdrag van handel en vriendschap (Stbl. 1899, n°. 200). S. 47. 

Waarborg gouden en zilveren werken. Besluit tot het doen in werking treden der 
wet van 27 December 1926, S. 415 en tot bekendmaking van den gewjjzigden t ekst 
der Waarborgwet . S. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging der gemeentebegrooting, strekkend 
om op die begroeting te bren~en een post voor steun aan den Bond van l\fobilisa
tie-slachtoffers, aangezien biJ de actie van dezen bond geen belang der gemeente 
is betrokken, en het belang van enkele bijzondere personen in de gemeente, wier 
belangen door de actie van den bond zouden zijn gediend, deze zaak nog niet 
st empelt tot een gemeentebelang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Provinciaal bestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnerrlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Ged. Staten der onderscheidene provinciën, betref
fende : provinciale geldleeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Burgerlijke Stand. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Burgemeesters, betreffende : Akten van den Burger
lijken tand ten behoeve van Poolsche onderdanen, in Nederland gevestigd .. 

Hy'f)Otheken, Kadaster en Scheepsbewijzen. Besluit tot aanvulling en wijziging van 
het K. B. van 19 Juni 1922, S. 409, tot vaststelling van de rechten, verschul-
digd voor verrichtingen aan de bewaringen van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen, noodig voor de heffing van omslagen of andere belastingen 
in waterschappen, veenschappen en .veenpolders, die als publiekrechtelijke in.
stellingen zijn ingericht. S. 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Personeele belasting. Besluit tot wijziging van het formulier voor het beschrijvings-
biljet der personeele belasting. . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Gemeente van hoofdverblijf van iemand 
wiens gezin blijvend in eene gemeente is gevestigd en die in een andere gemeente 
werkzaam is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I ndië. (Nederlandsch-) Koninklijk Besluit. Gemeente van hoofdverblijf van iemand 
die, na zijn aankomst uit Nederlandsch-Indië, eerst in verschillende plaatsen 
tijdelijk bij familie vertoeft en zich eerst daarna definitief ergens vestigt. . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. De bevoegdheid van eene belanghebbende 
gemeente om een beroep in te stellen, behoort t e worden uitgeoefend door den 
Gemeenteraad. - H et staat den Gemeenteraad niet vrij, aan Burgemeester en 
Wethouders een algemeene machtiging te geven tot het instellen van dergelijke 
beroepen ... . ....... . .... .. .. ... .. . .. . .. . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot verlenging tot 18 September 1927 van de schorsing 
van het tot l April 1927 geschorst besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, van 18 Augustus 1926, n°. 955, Afdeeling 0 , waarbij aan Mejuf-
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Bladz 
frouw P . J. Wanders, onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs in die ge
meente, voor het tijdvak van 18 Juli t ot en met 30 September 1926, onder in
houding van de helft harer jaa rwedde, eene verlenging van het ha.ar t oegekend 
verlof wegens ziekte is verleend. S. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwij s. (Hooger) Besluit tot wijziging van het K. B. van 22 Augustus 1903, 
S. 229, laat stelijk gewijzigd bji K. B. van 2 Juni 1923, S. 249, waarbij worden aan
gewezen _de buitenlandsche instellingen en_ de buitenlandsche getuigschriften 
bedoeld m artikel 134 der Hooger-onderwiJswet. S. 52 . . . . . . . . . . 

133 

Onderwijs. (Lager) K oninklijk Besluit. u op grond van een ambtsbericht van 
den inspect eur van het lager onderwiJs moet worden aangenomen dat de door het 
schoolbestuur gewenschte verbouwing niet geacht kan worden de normale eischen, 
welke aan het geven van lager onderwijs kunnen worden gest eld, t e overschrij den, 
hebben Gl}d. Sta.ten terecht beslist, dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking door den R a.ad behoort t e worden verleend. . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren en werklieden. Besluit tot intrekking van Ons besluit van 14 Fe
bruari 1920, S. 75, laatstelijk gewij zigd bij Ons besluit van 28 December 1925, 
S. 515, én t ot vast stelling van een a.lgemeenen maatregel van bestuur, houdende 
regelen, in acht te nemen bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden v an 
werklieden in 's R ijks dienst. S. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabakswet. Besluit houdende nadere wjjziging van het K . B. van 16 Maart 1922, 
S. 126, tot uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet (Staat sblad 1921, 
n°. 712). S. 54. . . . . . . . . , . . . , • • • , , • • • • • • · · · · 

Gemeentebestuur. K oninklijk Besluit. Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het aanga.an van een geldleening uit over
weging dat in verband ,met den aard der uitgaven t ot dekking waar van de leening 
moet strekken een looptijd van 40 jaren t e lang is t e achten en het niet met een 
goed financieel beleid in overeenstemming is wanneer eerst na. verloop van 5 jaren 
met aflossing zoude worden aangevangen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk Besluit. Al berust krachtens de l;>edrijfsverordening de regeli11g 
der afschrijving op de bezittingen van het electriciteitsbedrijf bij B. en W., zoo 
sta.at deze bepaling niet in den weg aan de bevoegdheid van Ged. Sta.t en om bij 
het onderzoek der begrooting in eene beoordeeling t e treden van het geheele 
financieele beleid van het gemeentebestuur waartoe mede behoort de beslissing 
omtrent de jaarlijksche afschrijving op de activa van het bedrijf. u met Ged. 
Staten moet worden aangenomen dat de door B. en W. vastgestelde afschrijvings
percentages niet gegrond zijn op een juist gescha.tten levensduur der verschillende 
activa is terecht aan een wijziging der begrooting die ver band houdt met deze 
afschrijvingspercentages goedkeuring onthouden . . . . . . . . . . . . . . 

- K oninklijk Besluit. Ged. Staten hebben t erecht goedkeuring onthouden aan 
een raadsbesluit t ot vast stelling van een rooilijn op grond dat de betrokken 
eigenaar ernstig in zijne belangen zou worden geschaad, de R a.ad niet bereid is 
hem schadevergoeding t e geven, en zonder bezwaar de rooilijn op voor den 
eigenaar minder bezwarende wijze kan worden vastgesteld . . . . . . . .. 

Zeehonden. Besluit betreffende het t oekennen van premiën voor het dooden van 
zeehonden ....... . .. . . . · . . ...... . ........ . 

Volkshuisvesting. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der Ge
meente Tiel d.d . 5 Oct ober 1926, waarbij is gehandhaafd een aanschrijving van 
Burgemeester en Wethouders t o~ verbl)t ering van de woning, plaatselijk gemerkt 
Wijk K n°. 143a, aan de Burgemeester Bönhoffla.an aldaar. S. 55 . . . . . •. 

I ndie. (Nederlandsch-) Besluit tot wiJ ziging van het reglement voor het Weduwen
en Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in Nederlandsch-
Indië. S. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Wel behoort de aan een schoolbest uur 
krachtens lid 9 toe te kennen vergoeding het totaal bedrag der door het school
bestuur gemaakte kosten niet te overschrijden, doch waar in casu het door het 
schoolbestuur voor vakonderwijzers uitgegeven bedrag grooter is dan dat der 
overeenkomstig de wet berekençle vergoeding, behoeft geen vermindering tot 
de werkelijk gedane uitgaven plaats te vinden . - Als basis der berekening 
moeten worden genomen de werkelijk door de gemeente gedane uitgaven. -
Waar de wet spreekt van "de naar de onderscheidingen van art. 3, t weede en 
vierde lid overeenkomstige openbare school" vindt een verder gaande onder
scheiding naar het aantal klassen eener school geen steun in de bewoordingen 
der wet .. .... .... . . .. ... ... . . . . . . . . ... . . 

Armwezen. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
d.d. 20 Juli 1926, 2• afd. n°. 4197/4263, betreffende de begrooting van het St. Eli
sabet hs-Gasthuis te Deventer, voor het dienstjaar 1926. S. 57 . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen.Raad. Art. 42 der Arnhemsche Verord. 
Straatpoli tie, verbiedende andere dan krachtens wettelijke bepalingen geoor
loofde inzamelingen van geld te houden, stelt niet den eisch, da.t de verboden 
handeling op of aan den openbaren weg plaats heeft. - De omstandigheid, dat 
de bijtragen worden gevraagd als eerste contribut ie voor een stichting ontneemt 
aan die handeling niet het karakter van inzameling van geld. - Het zich tot 
verschillende personen wenden om een geldelijke bijdrage levert het houden eener 
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Bladz. 
inzameling van geld op, ook indien op die verzoeken slechts ééne gift is ont
vangen. - Gemeld artikel is in dien zin te verstaan, dat het houden van inzame
lingen van geld in het algemeen verboden is, doch dit verbod uitzondernig lijdt 
ingeval de inzameling is toegelaten krachtens eenige wettelijke regeling, zooals 
die, welke - gelijk de Armenwet in art. 15 en het K. B. van 22 September 1823, 
S. 41, - de toelaatbaarheid van bepaalde verzamelingen afhankelijk stellen van 
zekere voorwaarden. - Dat de verzameling een andere is dan een krachtens 
wettelijke bepalingen geoorloofde is niet een bestanddeel van het strafbare feit. 
(Aldus stilzwijgend de H.R. in afwijking van de Concl. 0. M.)·. . . . . . . . 163 

- Arrest van den Roogen Raad. De rechter kan aannemen, dat de gelegenheid 
tot dansen is gegeven aan het publiek, wanneer worden toegelaten personen, 
die zich te voren tegen betaling van een diploma en van een entreebewijs hebben 
voorzien en dat dit diploma wordt uitgereikt aan ieder, die daartoe zijn naam 
en adres opgeeft. Hiertegen doet niet af, dat dit diploma tevens dient als bewijs 
van verkregen lidmaatschap eener dansclub. - Concl. 0. M. hieromtrent: 
Onbekendheid met de norm of met haar juiste vertolking sluit de strafbaarheid 
van den verdachte niet uit ................. . ..... 166 

- Arrest van den Hoogen Raad. De rechter kan aannemen, dat de inrichting 
voor het publiek toegankelijk is, wanneer ieder wordt toegelaten, die een tegen 
geld verkregen kaart vertoont, die hem is verstrekt, zonder dat hem naar zijn 
naam is gevraagd. - Stukken waarvan de korte inhoud in eersten aanleg mon
deling is medegedeeld mogen ook voor de behandeling in hooger beroep als 
voorgelezen worden aangemer.b."t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen Raad. De Rechtbank heeft uit de 
afmetingen der garage, haar wijze van samenstelling en hare plaatsing bij een 
woning de gevolgtrekking kunnen maken, dat zij was een gebouw als in art . 5 der 
Woningwet bedoeld, ook al was zij niet met den grond verbonden, uitneembaar 
en verplaats baar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

Caraçao. Besluit tot wijziging van den n.lgemeenen maatregel van bestuur hou
dende regeling van de uitbetaling in Nederland, van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der Orde van den Nederlandschen Leeuw 
en verhoogde soldijen van ridders der Militaire Willemsorde ten laste der geld
middelen van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao (Stbl. 1925, n°. 470). 
s. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Indië. (Nederlandsch-) Besluit tot wijziging van den algemeenen maatregel van 
bestuur houdende regeling van de uitbetaling in Nederland van pensioenen, 
gagementen, onderstanden, toelagen van broeders der Orde van den Nederland
schen Leeuw en verhoogde soldijen van ridders der Militaire Willemsorde ten 
laste der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao (Staats-
blad 1925 n°. 470). S. 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Militaire Willemsorde. Besluit tot wijziging van den algemeenen maatregel van 
bestuur houdende regeling van de uitbetaling in Nederland van pensioenen, 
gagementen, onderstanden, toelagen van broeders der Orde va.n den Nederland
schen Leeuw en verhoogde soldijen van ridders der Militaire Willemsorde ten 
laste der geldmiddelen van N{'.derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao (Staats-
blad 1925 n°. 4 70). S. 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Ordeteekenen. Besluit tot wijziging van den algemeenen maatregel van bestuur 
houdende regel ing van de uitbetaling in Nederland vaµ pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der Orde van den NederlandschenLeeuw 
en verhoogde soldijen van ridders der Militaire Willemsorde ten laste der geld
middelen van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao (Staatsblad 1925 
n°. 4 70). S. 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Suriname. Besluit tot wijziging van den algemeenen maatregel van bestuur hou
dende regeling van de uitbetaling in Nederland van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der Orde van den Nederlandschen Leeuw 
en verhoogde soldijen van ridders der Miliatire Willemsorde ten laste der geld
middelen van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao (Stbl. 1925, no. 470). 
s. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
12 Mei 1926 te Athene tusschen Nederland en Griekenland gesloten handels
verdrag met daarbij behoorende protocollen (Stbl. 1926, n°. 476). S. 59 . . 171 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Hij die, na eerst in eene gemeente eene 
gemeubileerde woning beschikbaar te hebben gehouden, vervolgens, in den loop 
van het belastingjaar in die gemeente hoofdverblijf neemt en deswege, naar 
art. 244c, tweeden zin, wordt aangeslagen, kan over dat bealstingjaar in die ge
meente niet als woonforens worden beschouwd . . . . . . . . . . . . . . • 173 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk Besluit. De contributie wegens lidmaatschap 
van den schoolraad voor de scholen met den Bijbel behoort tot de kosten, bedoeld 
in art . 55 onder o. Hetzelfde is het geval met de kosten wegens plaatsing van 
eene advertentie betreffende de aangifte van nieuwe leerlingen . . . . . . . 174 

Gemeentebestuur. Besluit houdende beschikking op het bezwaar van. Th . de GroQt 
t e Amsterdam op grond van art . 265i der Gemeentewet ingediend tegen den aan
slag in de gemeente Utrecht in de plaatselijke inkomstenbelasting als forens . 
s. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
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Bladz. 
Burgerlijke Stand. Besluit, houdende wijziging van den Algemeenen Maatregel 

van Bestuur van 1 April 1909, S. 87, bedoeld in art. 31 der Wet van 23 Mei 1899, 
S. 128, en artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek. S. 61 . . . . . . 

Posterijen. Besluit tot uitgifte van Roode-Kruis-postzegels. S. 62 . . . . .. 
Roode Kruis. Besluit tot uitgifte van Roode-Kruis-postzegels. S. 62 . . . . . 
Grondwet. Arrest van den Hoogen Raad. De Koning heeft, krachtens art. 63 

Grondwet, de bevoegdheid om een eenmaal door hem vastgestelde salarisregeling 
naar goedvinden te wijzigen. - Het is niet in te zien, waarom de salarisregeling 
van art. 40 Bez.besluit aan die wijzigingsbevoegdheid zou zijn onttrokken . Dat 
daarbij een waarborg voor behoud van salaris werd gegeven, doet niet af; die 
waarborir is door de intrekkiPg verdwenen. - Alleen dan zon de waarborg, ook 
na hare intrekking kunnen doorwerken, indien door die waarborg een aanspraak 
in het leven geroepen was, welke de intrekking van het voorschrift, waarin zij 
was vervat, niet kan verdwijnen, omdat zij viel onder de bescherming van een 
wettelijk voorschrift van hoogere kracht dan bedoelde voorschrift (eeP alg. maatr. 

v. bestuur) en daardoor aan het ingrijpen van den Koning als wetgever was ont
trokken. - Zie Concl. Adv.-Gen, over den aard van het voorschrift in v~rband 
met de verhouding Staat-individu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren en werklieden. Arrest van den Roogen Raad. De Koning heeft, 
krachtens art. 63 Grondwet, de bev6egdheid om een eenmaal door hem vastgestelde 
salarisregeling naar goedvinden te wijzigen. - Het is niet in te zien, waarom 
de salarisregeling van art. 40 Bez.besluit aan die wijzigingsbevoegdheid zou zijn 
onttrokken. Dat daarbij een waarborg voor behoud van salaris werd gegeven, 
doet niet af; die waarborg is door de intrekking verdwenen. - Alleen dan zou 
de waarborg, ook na hare intrekking kunnen doorwerken, indien door die waarborg 
een aanspraak in het leven geroepen was, welke de intrekking van het voor
schrift, waarin zij was vervat, niet kan verdwijnen, omdat zjj viel onder de be
scl_ierming van een wettelijk voorschrift van hoogere kracht dan bedoelde voor
schrift (een alg. maatr. v. bestuur) en daardoor aan het ingrijpen van den 
Koning als wetgever was onttrokken. - Zie Concl. Adv.-Gen. over den aard van 
het voorschrift in verband met de verhouding Staat-individu . . . . . . . . 

Sqlarisbesluit. Arrest van den Hoogen Raad. De Koning heeft, krachtens art. 63 
Grondwet, de bevoegdheid Olli een eenmaal door hem vastgestelde salarisregeling 
naar goedvinddn te wijzigen. - H et is niet in te zien, waarom de salaris
regeling van art . 40 Bez. besluit aan die wijzigingsbevoegdheid zou zijn onttrokken. 
Dat daarbij een waarborg voor behoud van salaris werd gegeven, doet niet af; 
die waarborg is door de intrekking verdwenen. - Alleen dan zou de waarborg, 
ook na hare intrekking kunnen doorwerken, indien door die waarborg een aan 
spraak in het leven geroepen was, welke de intrekking van het voorschrift, waar-
in zij was vervat, niet kan verdwijnen, omdat zij viel onder de bescherming van 
een wettelijk voorschrift van hoogere kracht dan bedoelde voorschrift (een alg. 
maatr. v. bestuur) en daardoor aan het ingrijpen van den Koning als wetgever 
was onttrokken. - Zie Concl. Adv.-Gen. over den aard van het voorschrift in 
verband met de verhouding Staat-individu . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der Nederlanden te Constantinopel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op 27 Januari 1927 te Angora ~ewisselde nota's tot ver
lenging van de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en Turkije van 11 Februari 19?6 (Stbl. 1926, nos. 288 en 340). S. 63 . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening op grond dat 
daarin de voorwaarde is opgenomen dat de geldgeefster het recht heeft het ter 
leen verstrekte kapitaal te allen tijde met inachtneming van een opzeggings
termijn van drie maanden op te eischen. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk Besluit. Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan eene gemeenschappelijke regeling tot toelating van 
kinderen uit de eene gemeente op scholen der andere op grond dat daarbij de be
doeling heeft voorgezeten te geraken tot opheffing van de openbare school in de 
eerste gemeente en zij die opheffing niet toelaatbaar achten; goedkeuring mag 
slechts worden geweigerd, indien tegen de regeling zelve overwegende bedenking 
bestaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pensioenen en wachtgelden. Besluit tot vaststelling van een wachtgeldregeling 
voor het militaire personeel der zeemacht. S. 64 . . . . . . . . . . . . . 

1'ractaten. Beslu5t bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 
11 Februari 1925 te Genève geteekende Overeenkomst, met bijbehoorend 
Protocol, nopens het gebruik van bereid opium (Stbl. 1926, n°. 474). S. 65 . 

Pensioenen en wachtgelden. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 21 Fe
bruari 1923, S. 48, houdende regelin~ van de toekenning van wachtgeld aan 
officieren behoorende tot de landmacht. S. 66 . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 30 December 1922, S. 774, hou
dende regeling van de toekenning van wachtgeld aan militairen der landmacht, 
beneden den rang van officier. S. 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consulaten. Besluit houdende wijziging van het Diplomatiek Reglement, vastge
steld bij K. B . van 23 Ma.art 1925 (Stbl. n° . 109). S. 68. . . . . . . . . .. 
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Bladz. 
Corps diplomatique. Besluit houdende wijziging van het Dii,lomatiek Reglement , 

vastgesteld bij K. B. van 23 Maart 1925 (Stbl. n°. 109). S. 68. . . . . . . . 
Loodswezen. Besluit, houdende wijziging van de Bijzondere Reglementen op den 

Loodsdienst in het 1 • en 2• district, in het 3• district en in het 4• en 5• district, 
vastgesteld bij K. B. van 23 Maart 1925 (Stbl. n°. 106). S. 69 . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het tweede Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 70. . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het zevende Hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Domeinen. Wet houdende goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan 
de Gemeente Bergen op Zoom van voormalige vestinggronden gelegen aan den 
Ooster-Boulevard, den Noordersingel en den Zoomweg te Bergen op Zoom. S. 72. 

Begrootingen en Rekeningen . . Wet tot wijziging van <;Ie be_grooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leenmgfonds 1914 voor het dienstiaar 1927. S. 73 . . . 

- Wet, houdende machtiging tot het aangaan van eene overeenkomst van ruiling 
van i,erceelen te Wageningen. S. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot vervanging van het Model XII, behoorende bij het 
K. B. van 27 April 1922, . 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van artikelen der 
Kieswet, der Provinciale Wet en der Gemeentewet door een gewijzigd Model XII. 
s. 75 . . .... . . ......... . ..... . . . ...... . 

Kiesrecht. Besluit tot vervanging van het Model XII, behoorende bij het K. B . 
van 27 .April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van artikelen der 
Kieswet, der Provinciale Wet en der Gemeentewet door een gewijzigd Model XII. 
s. 75 ... . ....................... . .... . 

Provinciaal bestuur. Besluit tot vervanging van het Model XII, behoorende bij 
het K. B. van 27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van artikelen 
der Kieswet, der Provinciale Wet en der Gemeentewet door een gewijzigd Model 
XII. S. 75 .. . . .. ... .. ........ . .. . ...... . 

Ongevallenverzekering. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 64 onder 6°. der Ongevallenwet 1921. S. 76 ... 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk Besluit. Artikel 13 L.-O.-W. 1920 laat niet toe, 
den daarin bedoelden steun uit de gemeentekas te verleenen op zoodanige wijze, 
dat de gemeente een autobus beschikbaar stelt en de ouders of verzorgers in de 
door de gemeente daarvoor te dragen kosten bijdragen zouden verleenen . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Ten aanzien van klaag
sters tweede aanvraag om pensioen, bevattende een verzoek om toekenning van 
het pensioen, dat haar aanvankelijk geweigerd was, behoort onafhankelijk van 
den grond voor de weigering, behalve in het in art. 110 tweede lid genoemde ge-
val, dat zich in casu niet vo01doet, het later verleend pensioen in te gaan met den 
dag, waarop de nieuwe aanvraag bij den Pensioenraad is ingekomen. . . . . . 

Waterschappen. Arrest van den Hoogen Raa_d. (Verzet tegen een dwangbevel van 
een \Vaterschapsbestuur wegens kosten van verhooging van een dijk, welke 
kosten door het Waterschap waren gemaakt nadat de onderhoudsplichtige had 
geweigerd de werken uit te voeren. Verzet gegrond verklaard omdat opposant 
niet verplicht was den <lijk hooger t e maken dan deze was, ook al zou dan uit oude 
Reglementen volgen dat de dijk hooger moest zijn.) - De onderhoudsplicht van 
verweerder berust uitsluitend op art. 112 van het Waterschapsreglement van 1911, 
welk geheel op zichzelf staand voorschrift geen andere uitlegging toelaat dan die 
welke daaraan door het Hof is gegeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 77 . . . . . . . . . . . . . 

Rechtswezen. Wet houdende aanvulling van de Wet op de regterlijke organisatie 
met een bepaling betreffende het hooren van getuigen en deskuncligen door de 
met het toezicht op de advocaten en procureurs belaste autoriteiten en rechter
lijke colleges. S. 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 79. . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, noodig voor de ver
breeding van den IJsseldijk, het Poldersche dijkje en den Veerdam te Krimpen 
aan den IJ sseL S. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 21 Juli 
1922, S. 458, waarbij aan het bestuur van de stichting "Beileroord", te Beilen, 
vergunning werd verleend tot het oprichten van een gesticht voor kmnkzinnigen 
in de gemeente Beilen. S. 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit houdende nadere wijziging van het K . B. van ,4 November 1890, S. 160, 
tot bepaling van het maximum der verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het krankzinnigengesticht "Het St. Joris-Gasthuis" t e Delft en van 
het K. B. van 5 December 1892, S. 259, waarbij aan het bestuur der gemeente 
Delft vergunning wordt verleend, in die gemeente op een terrein, gelegen in den 
Klein-Vrijenbanschen polder een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 82 ...... . ............... . ......... . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van hoofdstuk VA der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1927. S. 83. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Bladz. 
Onderwijs. (Lager-) Koninklijk Besluit. De bewoordingen van art. 72 geven geen 

aanleiding om onderscheid t e maken naar gelang het betreft vernieuwing van 
reeds aanwezige leermiddelen, aanschaffing voor het eerst van -nieuwe leermid
delen of aanschaffing in verband met de uitbreiding van het aantal lerrlingen. -
Op grond dat de normale eischen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
worden te buiten gegaan, worden verschillende aanvragen van het schoolbestuur 
afgewezen. - De eisch van storting van een waarborgsom, bedoeld in art. 73 
derde lid geldt bij aanschaffing van schoolmeubelen slechts wanneer onder de 
eerste inrichting zijn begrepen, niet bij de aanschaffing van nieuwe schoolmeube
len ter vervanging of uitbreiding van de bestaande. - Een waarborgsom as alleen 
bij eerste inricht ing, niet bij verandering van inrichting vereischt . . . . . . 203 

Zeebrieven. Besluit t ot uitvoering van artikel 13 der Z.eebrievenwet 1926, hou
dende vaststelling van voorschriften t èr verkrijging van tij delijke vergunningen 
tot het voeren van de Nederlandsche vlag. S. 84. . . . . . . . . . . . . 205 

Waarborg gouden en zilveren werken. Besluit houdende bepalingen nopens den 
vorm en het gebruik van de rijksstempels voor gouden en zilveren werken. S. 85. 206 . 

Gemeentebestuur. K oninklijk Besluit. Daar in het hier zich voordoend geval de 
overbrenging van hoofdverblijf in den loop van het belastingjaar naar de be
trokken gemeente geschiedde uit Nederl. -Indië, en dientengevolge krachtens 
art. 244c, tweede zinsnede, der Gemeentewet in die gemeente een aanslag we&ens 
hoofdverblijf moet worden opgelegd, kan aan den betrokken persoon voor dat iaar 
ingevolge art. 244a, eerste lid, 4°., dier wet in die gemeente geen aanslag als woon 
forens worden opgelegd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Pensioenen en wachtgelden. Centrale Raad van Beroep . H et 1 e lid van art. 150 
P. W. is niet van toepassing ten aanzien van hen, die vóór 1 Juli 1922 onder 
geen der vroegere pensioenwetten vielen, gelijk ook met klager, die vóór 1 Juli 
1922 niet was burgerlijk ambtenaar in den zin der Burgerlijke P. W., maar die 
zijn pensioenaanspraken aan een provinciale verordening ontleende, het geval 
was. - ,,Wettelijk voorschrift" in art. 160, 1 is t e verstaan in engen zin. . . . 208 

Gemeentegrenzen. \Vet t ot wijziging van de grenzen der gemeenten Haarlem, Vel-
sen, Bloemendaal, H eemstede, alsmede H aarlemmerliede en Spaarnwoude en op
heffing der gemeenten Schoten. en Spaarndam . S. 86 . . . . . . . . . . . . 210 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente Breda met gedeelten van de gemeenten 
Tet eringen, Ginneken en Bavel en Princenha.ge. S. 87 . . . . . . . . . . 220 

Begrootingen en Rekeningen. Wet t ot opheffing van het Bouwfonds voor de Depar
tementen van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Onderwij s, Kunsten 
en Wetenschappen. S. 88 .. . . ... . . ............. . . 224 

Ministerieele de'{JQ,rtementen. Wet tot opheffing van het Bouwfonds voor de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen. S. 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 

Drinkwaterleiding. Wet t ot beschikbaarstelling van een rentelbos voorschot uit 
's Rijkskas t en behoeve van de N.V. Z.eeuwsch-Vlaa.msche Waterleiding Maat
schappij, gevestigd t e Terneuzen. S. 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

Beyrootingen en . Rekeningen. ~ et tot vaststelling van het t iende hoofdstuk der 
Staatsbegrootmg voor het drensti aar 1927. S. 90. . . . . . . . . . . . . 225 

Geneeskundig S taatstoezicht. Wet tot regeling van de bereiding en het in het ver -
keer brengen van sera en vaccins bestemd voor gebruik bij den mensch. S. 91. 225 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit t ot nadere vaststelling van buitengewone maat
regelen t ot afwending der Aziatische cholera en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen . S. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

- Besluit t ot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen t ot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. S. 93 . . . . . 230 

- · Besluit t ot nadere vastst elling van buitengewone maatregelen tot afwending 
van de pest en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 94 . . . . . . 235 

Indië. (Nederlandsch-) Besluit houdende regeling van pensioenaanspraken van 
Europeesche ambtenaren in dienst van provinciën en van a ls zelfst andige ge
meenschappen aangewezen gedeelten van provinciën in Nederlandsch Indië, als -
mede van de weduwen en weezen van die ambtenaren . . 95 . . . . . . . . 239 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 27 Augustus 1913, n°. 64 (Ned. Staats
blad n°. 363, Ind. Staatsblad n°. 658) op de benoembaarheid t ot betrekkingen bij 
den burgerlijken w enst in Nederlandsch-Indië. S. 96 . . . . . . . . . . . 240 

Volk$huisvesting. Besluit t ot vernietiging van het besluit van deri Ra.ad der Ge
meente Apeldoorn, d.d. 27 Mei 1926, waarbij aan A. J. Wit teveen, aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. S. 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

I nkomstenbelasting. Wet houdende nadere voorzieningen ten aanzien van de 
heffing van de vermogembelasting, de verdedigingsbelasting I en de inkomsten
belasting. S. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Verdedigingsbelasting. Wet houdende nadere voorzieningen t en aanzien van de 
heffing van de vermogensbelasting, de verdedigingsbelasting I en de inkomsten
belasting. S. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Vermogensbelasting. Wet houdende nadere voorzieningen t en aanzien van de 
heffing van de vermogensbelasting, de verdedigingsbelasting I en de inkomsten
belasting. S. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 



1927 
?8 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 .ftpril 

28 April 

28 April 

28 Ap1il 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

28 Apr! 

28 April 

28 April 

28 April 

28 April 

, Bladz. 
Inkomstenbelasting. Wet tot wijziging der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

s. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
- Wet tot wijziging van de artt . 9 en 19 der Wet op de Inkomsten

belasting 1914, de artt. 6 en 8 der Wet op de vermogensbelasting en de artt. 7 
en 9 der Wet van 18 Augustus 1916, S. 411, op de Verdedigingsbelastingen I. 
s. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Verdedigingsbelasting. Wet tot wijziging van de artt. 9 en 19 der Wet op de In
komstenbelasting 1914, de artt. 6 en 8 der Wet op de vermogensbelasting en de 
artt. 7 en 9 der Wet van 18 Augustus 1916, S. 411, op de Verdedigingsbelastin-
gen I. S. 100 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Vermogensbelasting. Wet tot wijziging van de artt. 9 en 19 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914, de artt. 6 en 8 der Wet op de vermogensbelasting en de artt. 
7 en 9 der Wet van 18 Augustus 1916, S. 411, op de Verdedigingsbelastingen I. 
s. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Verdedigingsbelasting. Besluit tot het vaststellen van formulieren voor het bij
zonder aangiftebiljet der vermogensbelasting en der verdedigingsbelasting Ib, 
uit t e reiken aan gehuwde vrouwen in het geval, bedoeld bij artikel 16, derde lid, 
der Wet op de vermogensbelasting. S. 101. . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Vermogensbelasting. Besluit tot het vaststellen van formulieren voor het bijzonder 
aangiftebiljet der vermogensbelasting en der verdedigingsbelasting Ib, uit te 
reiken aan gehuwde vrouwen in het geval, bedoeld bij artikel 16, derde lid, der 
Wet op de vermogensbelasting. S. 101. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 244 

- Besluit houdende bepalingen tot verzekering van de belastingen naar inkomen 
en vermogen, te heffen van binnenschippers en van tot de bemanning van een 
binnenvaartuig behoorende personen die binnen het Rijk hun bedrijf of beroep 
uitoefenen, zonder er een vaste woonplaats te hebben. S. 102. . . . . . . . 250 

Vermogensbelasting. Besluit, houdende bepalingen tot· verzekering van de belastin-
gen naar inkomen en vermogen, te heffen van binnenschippers en van tot de be
manning vau een binnenvaartuig behoorende personen die binnen het Rijk hun 
bedrijf of beroep uitoefenen, zonder er een vaste woonplaats te hebben. S. 102. 250 

Verdedigingsbelasting. Besluit t ot wijziging van de formuliereb voor de aangifte-
biljett en der vermogensbelasting en verdedigingsbelasting Ib. S. 103 . . 251 

Vermogensbelasting. Besluit tot wijziging van de formulieren voor de aangiftebil-
jett en der vermogensbelasting en verdedigings belasting Ib. S. l03 . . . . 251 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 104. . . . . . . . . . . . . 252 

Mijnen. Wet, houdende regeling van het toezicht op mijnbouwkundige onderzoe
kingen (wijziging Mijnwet 1903 (Stbl. n°. 73 van 1904). S. 105 . . . . . . 252 

Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende regeling van de inkomsten en uit-

§~v{Ö6_v~n -tl~ ~o~t~rij.?n: ~e. T~l~gr_a~e _er_ ~el~f~~e _v~or_ h_et _ ~ e~st!a~r _ 1:2'.. 252 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van uitgaven van àe StaatsmJ,jnen in 

Limburg voor het dienstjaar 1927 en aanwijzing van de middelen tot dekking 
van die uitgaven . S. 107. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1927. S. 108. . . . . . . . . . . . . . . 253 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten in de gemeenten Benne
broek en Heemstede, noodig voor verbetering van den Rijksweg van de Haagsche 
Schouw naar Haarlem. S. 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Begrootingen en Eekeningen. Wet tot vaststelling van de begrooting en uitgaven van 
het Staatsvisschersbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1927. S. 110 . . . 253 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke ,·echten in de gemeenten Geulle, 
Elsloo en Roosteren, noodig voor den aanleg van scheepvaartwegen c.a. in 
Zuid-Limburg ingevolge de wet van 28 Juli 1921, S. 1012, (Juliana.kanaal). S. 111. 253 

Tractaten. Wet tot goedkeuring van het op 23 Juli 1926 t e 's-Gravenhage ge
sloten voorloopig luchtvaartverdrag tusschen Nederland en Denemarken. S. 112. 253 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1927. s. 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het 
"Fonds ter verbetering van de Kustverdediging", dienst 1927. S. 114. . . . 255 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van uitgaven t en behoeve van de vol
tooiing van het vestingstelsel, dienst 1927. S. 115 . . . . . . . . . . . . 255 

- Wet tot verhooging van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1926. S. 116 . . . . . 255 

Indië. (Nederlandsch-) Besluit tot nadere wijziging van het R eglement op het ver
leenen van verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen benedendenrang 
van onder-luitenant van het Nederlandsch-Indische leger. S. 117 . . . . . . 255 

Curaçao. Besluit tot nadere wijziging van het R eglement op het verleenen van 
verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen beneden den rang van 
onder-luitenant, behoorende tot of gedetacheerd bij de troepen in Suriname en 
Curaçao. S. 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
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Suriname. Besluit tot nadere wijziging van het Reglement op het verleenen van 
verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen beneden den rang van onder
luitenant, behoorende tot of geddtacheerd bij de troepen in Suriname en Curaçao. 
S. ll8 . ...... . ........................ . 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. ll9 . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suriname . Wet, houdende verlenging van den termijn der opschorting van de 
betaling van rente en aflossing van de Surinaamsohe Spoorwegleening. S. 121. 

Curaçao. Wet, houdende positie-regeling van ambtenaren, in dienst van Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao, leden der Staten -Generaal. S. 122 . . . . 

Indië. (Nederl,andsch-) Wet, houdende positie-regeling van ambtenaren, in dienst 
van Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao, leden der Staten-Generaal. S. 122. 

Suriname. Wet, houdende positie-regeling van ambtenaren, in dienst van Neder
. landsch-Indië, Suriname of Curaçao, leden der Staten-Generaal. S. 122 . . . 
Tractaten. Wet tot goedkeuring van het op 12 December 1925 te 's-Gravenhage 

tusschen Nederland en Zwitserland gesloten Verzoeningsverdrag. S. 123. . . 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 20 Mei 1926 te 's-Gravenhage tusschen 

Nederland en Duitschland gesloten Arbitrage- en Verzoenings-verdrag met bij
behoorend slotprotocol. S. 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. S. 125 . . . . . . . . . ... 

Tractaten. Wet, tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag van Washington betreffende de werkloosheid. S. 126 . . . . . .. 

Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende vaststelling van het elfde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting· voor het dienstjaar 1927. S. 127 . . . . . . . . . . . . 

Indië. (Nederl,andsch-) Wet, houdende bekrachtiging van twee door den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië krachtens artikel 183, tweede lid, van de 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordonnantiën en nadere wijziging en aan
vulling van de Indische Tariefwet (Ned. Staatsblad 1924, n°. 421; Ind. Staats
blad 1924, n°. 487). S. 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende wijziging van de Javasche Bankwet 1922. S. 129 ..... 
Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende definitieve vaststelling van het slot 

der rekening van uitgaven en ontvangsten van Nederlandsch-Indië over het 
dienstjaar 1922. S. 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 131. 

- Wet, houdende definitieve vaststelling van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1927. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indië). 
s. 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven begrepen in de begrooting van Nederlandsch,Indië voor het dienst-
jaar 1927. (Hoofdstuk I. Middelen in Nederland). S. 133. . ...... . 

- Wet, houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
19?7. (Hoofdstuk Il. Middelen in Nederlandsch-Indië) . S. 134. . . . . . .. 

30 April - Wet, houdende verhooging van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1926. S. 135 . . . . . . . .. 

30 April - Wet, houdende verhooging van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 April - Wet, houdende wijziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1927. (Uitgaven in Nederlandsch-Indië). S. 137. . . . . . . .. 

30 April . - ~et,. houdende wij_ziging v_an de begrooting va:°: Nederlandsch-Indië voor het 
dienstiaar 1927. (Uitgaven m Ned3rlandsch-Indie). S. 138 . . . . . . . . . 

30 April - Wet, houdende wijziging van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1927. (Middelen in Nederlandsch-Indië). S. 139 . .. . . . . . 

30 April 

30 April· - Wet, houdende wijziging van de Surinaamsche begrooting voor het dienstjaar 
1925. s. 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 April - Wet, houdende wijziging van de Curaçaosche begrooting voor het diestjaar 1925. 
s. 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 Aprü - Wet, houdende vaststelling van de Surinaamsche begrooti.ng voor het dienstjaar 
1927. s. 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 April Motor- en Rijwielwet. Besluit tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van 
de Motor- en Rijwielwet. S. 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 April Gemeentebestuur . Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der Gemeente 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, dd. 2 dezer. S. 144 . . . . . . . . . 

2 Mei Volkshuisvesting. Arrest van den Hoogen Raad. Bouwverordening bevattende 
voorschriften ten aanzien van bestaande woningen betreffende privaten, zijnde 
een volgens art. 3, derde lid Woningwet niet verplicht punt. - De Raad is tot het 
maken dier voorschriften bevoegd krachtens art. 135 Gemeentewet, terwijl van 
strijd met de bepalingen der Woningwet geen sprake is. - Concl. Adv.-Gen.: De 
verordening blijft steunen op art. 1 der Woningwet, niet op art. 135 Gemeentewet. 
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Bladz. 
Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Een schrijven van Ged. Staten aan het ge

meentebestuur, inhoudende dat zij geen termen aanwezig achten een t er goed
keuring aangeboden besluit tot wijziging der begrooting, van dezelfde strekking 
als een t en vorigen jare ~cnomen en niet goedgekeurd besluit, in overweging te 
nemen, komt in werkeliJkheid neer op eene onthoudin~ van goedkeuring. De 
R aad kan van eene op deze wijze gegeven beslissing biJ de Kroon voorziening 
vragen. - H et gemeentebelang kan niet worden geacht t e zijn betrokken bij een 
uitgave tot betaling van van gemeentewege gemaakte kosten ten behoeve van 
inwoners, die t er zake van hunne in de gemeente gelegen perceelen door een aan-

t:T:t~~:~ ~e~e~n~e _ zi~n _a~n~es_la~e~ i_n ~e-d~o~ ~a~r ~e~e~e~ ~v~rd_en_de_ s~r~at_-
N ederlandsch fabrikaat. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken en L a ndbouw aan d e b esture n van een honderdtal gemeenten, b etreffende: 
bevordering Neder!. fabrikaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Uit de onderhavige Ver
ordening blijkt op voor een ieder duidelijke wijze dat in het ten deze toegepaste 
art. 50a is gegeven een voorschrift t en aanzien van wegen binnen de bebouwde 
kommen eener gemeente, als in art. 8 Mot. en Rijw.wet bedoeld. - In verband 
daarmede hebben de woorden "volgens vastgesteld) model" de beteekenis van 
"volgens een door den Minister van Waterstaat vastgesteld model". - Definitie 
van " bebouwde kom" gegeven in de Verordening: elke bijeengebouwde huizen
groep van t en minste tien huizen; huizen of gebouwen, die door geen grootere 
onbebouwde ruimte dan van 100 Meter van dien huizengroep zijn gescheiden, 
daaronder begrepen". Zie daarover Concl. Adv.-Gen. . . . . . . . . . . . 

Azijnen. Besluit tot wijziging van het Azijnbesluit (Stbl. 1926, n°. 214). S. 145. 
Veeziekten. R ondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land

bouw aan de Burgemeesters, betreffende mond- en klauwzeer. . . . . . . . 
Gemeentebestuur. Koninkljjk Besluit. Nu te$en eene beslissing van Ged. Staten 

tot onthouding van goedkeuring aan een wiJziging der begrooting van een vorig 
dienstjaar geen beroep was ingest eld, kan de Raad niet,ldoor hetzelfde vraagpunt 
bij de begrooting voor een volgend jaar op te werpen, trachten een beslissing in 
hoogste instantie daaromtrent uit t e lokken. - Daar de verordening op het gem. 
grondbedrijf bepaalt dat onder den naam van grondbedrijf afzonderlijk worden 
beheerd de aan de gemeente behoorende, tot bouwterrein be·stemde gronden, 
mogen gronden, die niet tot bouwterrein zijn bestemd, niet in het grondbedrijf wor-
den beheerd, evenmin als gronden, wier best emming nog niet definitief is vastge 
steld. - Terecht is in de begrooting van het grondbedrijf op den gewonen dienst 
onder de baten een post geraamd ter verantwoording van winst op verkochte 
gronden, waar ingevolge de verordening de opbrengst van verkochten grond 
onder de baten moet voorkomen. - Waar art. 40 der R ekeningsvoorschriften 
1924 eischt dat bij het grondbedrijf de rekening van baten en lasten zóó ingericht 
moet zijn, dat de resultaten van de exploitatie van elk grondcomplex duidelijk 
blijken, moet ook de begrooting van het bedrijf met dat voorschrift in over
eenstemming zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paspoorten. Circulaire van den :l\iinister vaii Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de burgemeesters, betreffende het algemeen politieblad . . . . . . . . . 

Politieblad. Circulaire van den Minist er van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de burgemeesters, betreffende het algemeen politieblad . . . . . . . . . 

Domeinen. Wet tot goedkeuring van de uitgifte in voortdurende erfpacht van 
Staatsduingrond op Terschelling aan J . Mulder te Castricum en Mr. W. de Gavere 
t e Amsterdam. S. 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naturalisatie. Wet, houdendel naturalisatie van H.L. Beek en 20 anderen. S. 147. 
- Wet, houdende natura lisatie van C. M. Antonissen en 21 anderen. S. 148. 
- Wet, houdende naturalisatie vqn R. Brix en 19 anderen. S. 149 . . . . . . 
- Wet, houdende naturalisatie van M. Abraham en 20 anderen. S. 150 . .. 
- Wet, houdende naturalisatie van E. U. Baum en 19 anderen. S. 151 . 
- Wet, houdende naturalisatie van J. M. M. Beaujean en 18 anderen. S. 152. 
- Wet, houdende naturalisatie van B. Arntzen en 19 anderen. S. 153. . . . 
- Wet, houdende naturalisatie van A. M. Adler en 19 anderen. S. 154 . .. 
Burgerlijke Rechtsvordering. Wet, houdende wijziging van de artikelen 2 en 4 van 

het Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering. S. 155 . . ....... . 
Strafrecht en Strafvordering. Wet, houdende wijziging van het Wetboek van 

Strafrecht en van de Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding 
van den handel in vrouwen en kinderen en t er beteugeling van de verspreiding 
van en den handel in ontuchtige uitgaven. S. 156 . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Wet, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de 
Uitleveringswet in verband met de Verdragen t er bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen en ter beteugeling van de verspreiding van en den handel 
in ontuchtige uitgaven. S. 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Wet tot wijziging der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. s. 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van het tiende 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1926. S. 158 . . . . . . 
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Bladz. 
Belemmeringenwet. Wet t ot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen. S. 195. 302 
Zetters. Wet, houdende afschaffing van de colleges van zetters voor 's Rijks 

directe belastingen . S. 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
~Militaire Zalcen. Wet t ot verleenen van steun, in den vorm van eene jaarlijksche 

uitkeering voor ééns, aan zoogenaamde mobilisatieslachtoffers. S. 161 . . . . 306 
Mobilisatieslachtoffers. Wet t ot verleenen van steun, in den vorm van eene jaarlijk-

sche uitkeering voor ééns, aan zoogenaamde mobilisatieslachtoffers. S. 161. . 306 
Zout. Besluit houdende voorzieningen ten aanzien van losplaatsen van ruw 

zout of zouthoudend water. S. 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Armwezen. K oninklij k Besluit. Nu de overbrenging van het armlastig gezin van 

de gemeente G. naar de gemeente A. op kosten van G. is geschied op uit drukkelijk 
ver zoek van den armlastige, die zich te A. wenschte t e vestigen, daar hij meende 
aldaar in het onderhoud van zijn gezin t e zullen kUllllen voorzien, bestaat voor 
t oepassing van art. 40 2• lid geen aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Jachtwet. Atrest van den H oogen Raad. De ver werping van het namens ver
dachten gevoerd verweer, dat zij zich zouden hebben bevonden in gezelschap van 
den t ot het genot der jacht gerecht igde, is naar den eisch der wet gemotiveerd. -
,,In gezelschap van den eigenaar of recht hebbende" van art. 4 Jachtwet 1923 be
t eekent "in gezelschap jagen van den eigenaar· of rechthebbende", t erwijl de om
standigheid dat deze bij het jagen t egenwoordig was op zich zelf niet in aan 
merking kan worden genomen t ot goedmaking van het ontbreken van een schrif-
t elijk bewijs. (I. c. werd namens verdachten aan.gevoerd dat de rechthebbende 
zich op den weg bevond en mondeling t oestemming had gegeven. R ed.) - H et 
zich in gezelschap van den jachtgerechtigde bevinden is een rechtvaardigings
grond. H et ontbreken daarvan is geen best anddeel van het strafbaar feit en 
behoort ook niet in de qualificatie voor te komen . . . . . . . . . . . . . . 308 

Rijlcswegenreglement. Arrest van den H oogen Raad. Waar art. 6/ van het Rijks, 
wegenreglement kennelijk t en doel heeft onnoodige verkeersbelemmeringen op de 
Rijkswegen tegen te gaan, komt het voor de vraag, of eenig voorwerp in den zin 
van voorzegd voorschrift alq een paal is aan t e merken, in de voornaamste plaats 
op den uiterlijken vorm en niet op de best emming daa rvan aan. - De R echtbank 
heeft derhalve een met alen kolom van 2 Meter hoogte, ook al is in het midden 
daarvan een pomp aangebracht, t erecht als een.paal aangemerkt . De omstandig
heid, dat zoodanige pompen bij het tot stand komen van het R eglement nog niet 
bekend waren, kan daartegen niet afdoen. - Nu echter het t elastegelegde en bewe
zen verklaarde zonder meer spreekt van een ,;benzinepomp" en zulk een pomp 
niet noodwendig den vorm behoeft t e hebben van een paa l, aanplakbord of 
daarop gelijkend voorwerp, valt het feit in zijne algemeenheid niet onder bedoelde 
verbodsbepaling. (Di .; laat ste anders Concl . Aov.Gen ., echter met wijziging der 
door de Rechtbank aan het feit gegeven qualificatie.) . . . . . . . . . . . 310 

Gemeentebestuur. Resolut ie van den Minister van Financiën betreffende Ver
rekening van vorderingen en schulden tusschen R ijk en Gemeenten. . . . . . 312 

- Beschikking van den Hoogen .d.aad. - Zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Hellevoetsluis. - De Raad van Beroep beslissende, dat 's R ijksloods
wezen niet is eene onderneming of inrichting welke een bedrijf uitoefent, heeft 
daarmede t evens beslist, dat de Staat door he" houden van 's Rijks loodswezen 
niet eene zoodanige onderneming of inrichting houdt. - Op de in de bestreden 
uitspraak vermelde gronden kon en mocht dus ook de Raad van Beroep beslissen 
dat 's Rijk~ loodswezen niet beoogt het verwerven van st offelijke voordeelen en 
derhalve niet is eene onderneming of inrichting, cli e een bedrijf uitoefent . -
Wanneer eene gemeente in een belastingprocedure niet de ongeldigheid heeft inge
roepen van een door BurgeII' eester en W'ethouders in stede van door den Burge
meester ingediend vertoogschrift - het vertoogschrift dat de gemeente in het 
cassatiemiddel op het oog heeft , bestaat overigens in dit geding niet -, kan zij 
niet in cassatie van houding veranderen en zich nog op de ongeldigheid van het 
vertoogschrift beroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

- Beschikking van den I:Ioogen Raad. - Zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente H ellevoetsluis. - De Staat der Nederlanden oefent door het houden 
t e H ellevoetsluis van 's Rij ks Marinewerf aldaar geen bedrijf uit . . . . . . 314 

l./Uchtvaart. .Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Commissarissen der K oningin in de onderscheidene provinciën, be
treffende landing van vreemde vliegtuigen . . . . . . . . . . . . . . . . 315 

P ensi-0enen en Wachtgelden. Besluit tot vaststelling van eene formatie t en aanc 
zien van het personeel bij den Pensioenraad. S. 163 . . . . . . . . . . . . 315 

Gemeentebestuur. K oninklijk Besluit . Woonforens. Omstandigheid dat een gezin 
de beschikking had over een gemeubileerde woning buiten weten en zonder toe
stemming van het gezinshoofd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 

Drankwet. Arrest van den Hoogen Raad. Telastlegging dat verdachte t en verkoop 
in voorraad heeft gehad " zes, althans eenige flesschen gevuld met Cherry Brandy, 
- althans st erken drank - achttien, althans eenige flesschen gevuld met ad
vocaat - alt hans sterken drank." - Volgens deze telastlegging waren de dranken 
in ieder geval sterke drank en was, toen de Rechtb. beslist e dat de dranken 
Cherry Brandy en advocaat waren, geen nadere beslissing noodig. - De R echt b. 
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Bladz. 
heeft zich t erecht op het standpunt gesteld dat, nu de wet niet bepaalt wat sterke 
drank is, de rechter zich na.ar het spraakgebruik dient te gedragen . Dat spraak
gebruik heeft de Rechtb. niet lat er als criterium losgelaten. - Uit hetgeen om
trent het alcoholgehalte is gebleken, heeft de Rechtbank afgeleid dat de advocaat 
was bereid met sterken drank en dat deze bij die bereiding een rol van beteekenis 
heeft gespeeld, da.ar ongeveer de helft van de advocaat sterke drank was. Terecht 
was de Rechtb. van oordeel dat zulk een drank naar het spraakgebruik sterke 
drank is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het bijzonder reglement van politie 
voor de rivier de Hollandsche IJssel, vastgesteld bij K. B. van 30 Mei 1906, 
S. 118, het laatst gewij zigd bij K. B. van 8 April 1924 (Stbl. n°. 177). S. 164. 318 

Invaliditeits- en Ouderdornsverzekering. Besluit tot uitvoering van artikel 409 
der Invaliditeitswet, h oudende vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur betreffende de controle op de naleving van de bepalingen der Invalidi
teitswet door kermisreizigers. S. 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk Besluit. Beschikbaarstelling van gelden voor 
nieuwe schoolbanken kan door het schoolbestuur slechts worden geëischt, als die 
nieuwe banken voor het onderwijs bepaaldelijk noodig zijn. . . . . . . . . . 319 

Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van een bijzonder reglement van politie voor 
het Noordzeekanaal. S. 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Machtiging krachtens de Vuurwapen-
wet tot het voorhanden hebben van een enkelloops jachtgeweer in de woning en 
in het jachtveld. - Deze machtiging heft vo~r den houder niet op het bij art . 23 
der Jachtwet 1923 gestelde verbod. Art. 26 der Jachtwet heeft het oog op geheel 
andere voorschriften . - Ten onrechte derhalve heeft de Rechtbank den ver
dachte, die zich met schietgeweer zonder jachtakte in het veld bevond, ontslagen 
van rechtsver volging op grond van de hem krachtens de Vuurwapenwet ver
leende machtiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

Vuurwapenwet . Arrest van den Hoogen Raad. Machtigin$ krachtens de Vuur
wapenwet tot het voorhanden hebben van een enkelloops Jachtgeweer in de wo-
ning en in het jachtveld . - Deze machtiging heft voor den houder niet op het 
bij art. 23 der Jachtwet 1923 gestelde verbod. Art. 26 der Jachtwet heeft het oog 
op geheel andere voorschriften. - Ten onrechte derhalve heeft de R echtbank den 
verdachte, die zich met schietgeweer zonder jachtakte in het veld bevond, ont
slagen van rechtsvervolging op grond van de hem krachtens de Vuurwapenwet 
verleende machtiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent 
het vervoer en de nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs de 
grenzen. S. 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 17 Maart 1900, 
S. 34, houdende vergunning aan Provisoren van het Oude en ieuwe Gasthuis 
te Zutphen, bestuurders van het krankzinnigengestcht aldaar, tot opricht ing van 
een gesticht voor krankzinnigen op het landgoed "het Graffel", gemeente Warns
veld, alsmede bepaling van het maximum der verpleegden en het minimum der 
geneeskundigen. S. 168. . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

Rijkswegen. Besluit tot vaststelling van een Rijkswegenplan. S. 169 . 330 
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Volkshuisvesting. Besluit tot vernietiging van een besluit van den Raad der ge
meente Hemelumer Oldephaert en Nootdwolde dd. 2 April 1927, waarbij aan 
J. K. Hoekstra te Koudum een bouwvergunning is verleend. S. 298. . . . . 

Zeebrieven. Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het K. B. van den 13 April 1927, S. 84, tot uitvoering van artikel 13 der Zee
brievenwet 1926. S. 299. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot intrekking van het eerste lid van artikel 29 
van het bij besluit van 7 October 1926, S. 351 gewijzigde en aangevulde K. B. 
van 11 Juli 1922, S. 444, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 181 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). S. 300. 

·Tractaten. Besluit, bepalende de belendmaking in het Staatsblad van de op 
28 Juni 1927 tusschen den tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden te Rome en 
den Italiaanschen ondersecretaris van Staat gewisselde nota's over de weder
zijdsche erkenning van scheepvaartwetten en scheepspapieren. S. 301. . . . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de tusschen den 
Gezant der Nederlanden te Constantinopel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op 7 Juli 1927 te Angora gewisselde nota's tot verlenging 
van de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Turkije (Staatsblad 1926 nos. 288 en 340 en 1927 n°. 63). S. 302. . . . . . 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende aanwijzing van het Zenuwpaviljoen 
van het St. Canisius ziekenhuis te Nijmegen als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. S. 303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Besluit tot onteigening voor de verbetering van de Maasdijken in 
de gemeenten Oeffelt en Cuyk c.a. S. 304. . . . . . . . . . . . . . . . 

Mijnen.. Besluit tot uitbreiding van het mijnveld van de Staatsmijn Emma. S. 305. 
Curaçao. Besluit tot verhooging van de pensioenen, gagementen en onderstanden 

van de "ewezen officieren en militairen beneden dien rang van de voormalige 
landmacht in West-Indië, die vóór 1 Januari 1920 den dienst verlieten. S. 306. 

Militaire Zaken. Besluit tot verhooging van de pensioenen, gagementen en onder
standen van de gewezen officieren en militairen beneden dien rang van de voor
malige landmacht in West-Indië, die vóór 1 Januari 1920 den dienst verlieten. 
s. 306 ........................ . ........ . 

Pensioenen. Besluit tot verhooging van de pensioenen, gagementen en onder
standen van de gewezen officieren en militairen beneden dien rang van de voor
malige landmacht in West-Indië, die vóór 1 Januari 1920 den dienst verlieten. 
s. 306 ............... .................. . 

Suriname. Besluit tot verhooging van de pensioenen, gagementen en onderstanden 
van de gewezen officieren en militairen beneden dien rang van de voormalige land
macht in West-Indië, die vóór 1 Januari 1920 den dienst verlieten. S. 306. . . 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Premies voor brandassurantie en water
schapslasten zijn te beschouwen als kosten van instandhouding ; kosten voor 
ouderavonden vallen onder art. 55 lett. o der wet, uitgezonderd die voor op deze 
bijeenkomsten gemaakte verteringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. De jaarwedde van een onderwijzer; die met behoud van 
salaris voor een maand is geschorst, en daarna niet meer is werkzaam geweest 
tot het hem verleend ontslag, komt vanaf den dag van ingang van die schorsing 
niet meer voor rijksvergoeding in aanmerking. . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Kosten van een projectielantaarn en een globoscoop be
hooren tot de in art. 55 sub f bedoelde uitgaven, die van schoolreizen tot de uit
gaven, bedoeld in art. 55 sub o. Dit laatste is niet het geval met tractaties der 
kinderen bij schoolfeestjes. Evenmin kunnen kosten wegens het opdragen van 
de H. Mis worden gerekend tot die, bedoeld in art. 55 sub o. . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Aan art. 72 kan geen aanspraak op medewerking van de 
gemeente worden ontleend door eene verandering van inrichting, die_ door het 
schoolbestuur van tevoren alreeds is tot stand gebracht. . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Een algemeen beginsel van rechtspleging is, dat in beroep 
slechts wordt beslist ten aanzien van de punten, omtrent welke het beroep is 
ingesteld. Naar dit beginsel behooren ook Ged. Staten bij een beslissing ingevolge 
art. 103 vijfde lid zich te gedragen; zij hebben dus niet den plicht om het bedrag 
der vergoeding ·zelfstandig opnieuw te berekenen. - Kosten van belooning, 
wegens het bezit van het Kweekschooldiploma der Ver. voor chr. nat. school
onderwijs, komen krachtens art. 101 j0 • art. 55 letter o, voor vergoeding in aan-
merking ............... . ..... . .... . .... . 
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Bladz· 
Gemeentebestimr. Koninklijk besluit . Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot het aan~aan van een geldleening op grond 
dat een voorwaarde, krachtens welke de geldgeefster het recht zal hebben na 
een gering aantal jaren met inachtneming van een termijn van opzegging van zes 
maanden de geheele of gedeeltelijke aflossing van het restant der leening te 
vorderen, in hare toepassing voor de gemeente tot ernstige moeilijkheid aan
leiding kan geven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Geel. Staten hebben terecht goedkeuring onthouden aan 
eene wijziging der gemeentebegrooting in verband met den bouw van een nieuw 
ziekenhuis, nu in de behoefte aan een behoorlijke- ziekenhuisverzorging ook op 
andere, minder kostbare, wijze kan worden voorzien. . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Konink]jjk besluit. Reis- en verblijfkosten van leden van een 
schoolbestuur tot bijwoning van een vergadering der commissie van beroep, reis
kosten van den secretaris der schoolvereeniging en het hoofd der school naar 
den inspecteur in verband met .de uitvoering der Leerplichtwet, en reiskosten 
van het hoofd voor het elders bezoeken van sollicitanten voor vacatures, behooren 
tot de uitgaven, bedoeld in art. 55 sub o. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dividend- en Tantièmebe/,asting. Koninklijk besluit. Bezwaren van een gemeente 
kunnen door burgemeester en wethouders slechts worden ingebracht indien zij 
daartoe binnen den reclametermijn door den gemeenteraad gemachtigd zijn. . 

Armwezen. Koninklijk besluit. Waar het wettelijk domicilie door meerderjarig
worden een einde heeft genomen, en de patiënt vóór en na zijn meerderjarig-wor-
den niet in staat is geweest tot het vestigen van een hoofdverblijf, kan geene 
gemeente worden aangewezen als woonplaats in den zin van art. 39. . . . . . 

Openbare middelen van vervoer. Koninklijk besluit. Geel. Staten zijn bevoegd in een 
vergunning tot het in werking houden van autobusdiensten bepaalde straten of 
pleinen als begin- en eindpunten te vermelden ; deze vermelding omvat niet de 
aanwijzing van een standplaats in zoodanige straat of op zoodanig plein. - De 
tarieven en de dienstregeling behoeven niet in de vergunning zelve te worden 
opgenomen. - Geel. Staten hebben terecht omtrent de beëindiging van de ver
gunning geen bijzondere voorzieningen getroffen. . . . . . . . . . . . . . 

Hinderwet . Koninklijk besluit. De Hinderwet is niet toepasselijk op inrich
tingen, die ten tijde van haar inwerkingtreden reeds bestonden en volgens aan 
haar anterieure bepalingen geen vergunning behoefden. . . . . . . . . . . 

Onderwijs (Hooger-) Besluit tot wijziging van het K. B. van 4 Juli 1905, S. 227, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 26 Februari 1927, S. 44, ter uitvoering van 
artikel 33, onder c., der hooger-onderwjjswet. S. 307. . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Tiel dd. 29 Juli 1926, overeenkomstig hetwelk tot Dr. C. van 
Schoonneveldt aldaar een aanschrijving is gericht tot verbetering van zijn woon-
huis aan de Burgemeester Bönhofflaan aldaar, en van het besluit van den Raad 
dier gemeente dd. 5 October d. a.v., waarbij het tegen de aanschrijving ingestelde 
beroep ongegrond is verklaard. S. 308. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Hengelo (0.) 
dd. 21 Februari 1927, waarbij een besluit van Burgemeester en Wethouders, tot 
weigering van een door H. Oonk, aldaar, gevraagde bouwvergunning is gehand
haafd. S. 309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs (Hooger-) Besluit ter uitvoering van artikel 121 der hooger-onderwijs-
wet. S. 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Zuiderzee. Besluit tot wijziging van het K. B. van den 18den December 1925, 
S. 475, tot instelling van de Generale Commissie bedoeld in artikel 3 der Zuider
zeesteunwet 1925, S. 290, en tot vaststelling van bepalingen betreffende die 
Commissie. S. 311. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Besluit, houdende beschikking op de beroepen, ingesteld door : 
10. den Raad der gemeente Peursum; 2°. D. Kooijman J.Gzn. en 11 anderen, 
ouders, voogden of verzorgers van leerlingen der openbare lagere school te Peur
sum; en 3°. W. Vonk en 11 anderen, ouders van thans nog niet leerplichtige 
kinderen, voor wie zij openbaar lager onderwijs binnen de gemeente Peursum 
verlangen, tegen het besluit van Ged. Staten van Zuidholland, van 13 April 1926, 
B. n°. 849, (4de afdeeling), G. S. n°. 38, waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den Raad der gemeente Peursum, van 23 Maart 1926, waarbij o.a. 
besloten is tot opnieuw stichting van eene openbare lagere school binnen die 
gemeente, in het pand, dat op dat tijdstip als zoodanig werd gebruikt, plaatselijk 
gemerkt n°. 48. S. 312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, iiit- en doorvoer. Besluit tot opheffing van het kantoor Groesbeek 
als kantoor van expeditie en van laatste visitatie voor den spoorweg van Nijmegen 
naar de Duitsche grens in de richting van Kranenburg te Groesbeek en tot her
ziening van de attributen van het kantoor Nijmegen. S. 313. . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Besluit tot schorsing van een besluit van den Raad der ge
meente Blaricum, dd. 30 Augustus 1927, waarbij aan R, Strijbis, aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. S. 314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der ge
meente Zaandam dd. 28 Juni 1927, tot vaststelling van een huurverordening 
voor die gemeente. S. 315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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l31arlz . 
- Besluit tot vernietü;ing van het besluit ,,an den R>tad der gemeente Arnhem, 

dd. 5 Juli 1927, tot vaststelling van een huurverordening voor d ie gemeente .. S. 316 561 
- Bes luit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Rotterdam, 

dd. 17 Juni j.l., tot vaststelling van een huurverorclening: voor die gemeente. 
s. 317 .. . ....... ... .. . ........ . .. . ..... 561 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den R aad der gemeente Haarlem, 
del. 18 Juli. 1927, tot vaststellin« van een huurverordening voor die gemeente. 
s. 318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Leiden, 
dd. 11 Juli 1927, n°. 9, tot vaststellinir van een lrnurverordening voor die ge
meente. S. 319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Groningen, 
dd. 18 Juli j. l. , tot vaststelling van een huurverordening voor die gemeente. S. 320. 563 

- Be lui t tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Amsterdam 
dd. 1 fi Juni 1927 tot vaststelling van een huurverorclening voor die gemeente. 
S. 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 

- Be luit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente F,indhoven 
dd. 12 Juli. j.l. tot vaststelling van een huurverordening voor die gemeente. S. 322. 565 

- Besluit toVverlenging van den termijn, waarvoor besluiten onderscheidenlijk van 
Raad der gemeente Tilburg del. 18 Juli 1927, en van den Raad der gemeente 
Hengelo (0.) dd. 25 Juli 1926 zijn geschorst. S. 323. . . . . . . . . . . . 565 

Militaire Zaken. Besluit, betreffende de verboden kringen van den Wal van Go
rinchem. S. 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 

Trqctaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de over
eenkomsten tot regeling van den telephoondi.enst tusschen: 1°. Nederland en 
België van 10/26 Februari. 1927 ; 2°. Nederland en Denemarken ove1· Duitschland 
van 10/17 /24 Februari. 1927; 3°. Nederland en Duitschland van 26 ÛJl'ober/3 No
vem her 1926 ; 4°. ederland en Frankrijk over Belgie van 5/14 April 2 Mei 1927; 
,5°. Nederland'en Groot-Brittannië van 11 Maart 1!)27; 6°. Nederland en Luxem
burg over België van 28 F e bruari 7 /18 Maart 1927 ; 7°. Nederland en Oostenrijk • 
over Duitschland van 17 December 1926/12/22 J·anuari 1927 ; 8°. Kederland en 
Tsjechoslowakije over Duitschland van 18 December 1926/11 /12 F ebruari 1927; 
9°. Nederland en Zwitserland over Duitschland van l /11/ 19 F ebruari 1927; 
10°. Duitschland en ·!!:ngela nd over Nederland van 18 September/ 18/30 October 
1926. s. 325. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 

landbomv. Mededeeling van bet Ministerie van Binnenlandschc Zaken vn Land-
bouw betreffende bet vervoer van mollevellen. . . . . . . . . . . . . . . 600 

R e,chten va,n in- , itit- en doorvoer. Besluit houdende uitbreiding van de attributen 
van het kantoor aan de Wezelsche Barrière bij Venlo. S. 326. . . . . . . . 600 

Gemeentebestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandschc Zaken 
en Landbouw aan H eercn Geel. Staten der onderscheidene provinciën, betreffende 
plaa tselijke belastingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

Raden vrm Arbeid . Besluit tot vernietiging van bet besluit van den Raad van 
Arbeid te Amersfoort van 27 Mei 1927 tot vaststelling Yan strtikcl 33 van bet 
Ambtenarenreglement voor dien Raad, voor zooveel betreft de vaststelling van 
een salaris-schaal voor do controleurs der 2de klasse. S. 327 . . . . _ . . . 601 

Onderwijs. (Lager-) Koninklijk besluit . . De bewoordingen van art. VU[ lid 2 
der wet van 30 Juni 1924 8. 310 geven geen aanleiding voor de meoning dat deze 
bepaling niet meer van toepassing is, wa nneer het aantal leerkrachten, dat voor 
Rijksvergoeding in aan merking komt , in overeenstemming is gekomen met de 
nieuwe schaal van art. 28 der wet, zooals die geldt van l Juli ]924 tot en met 
31 Dec. 1929. . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

Ariwwezen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Za ken en Land
bouw aan H eeren Geel. Staten der onderscheidene Provinciën betreffende toe-
zicht op uitbestede personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

Spoor- en T ramwegen. Wet, houdende naasting v,in den spoorweg van Enschede 
naar de Nederlandsch-Pruissische grens in de 1·ichti11g van Ahaus. S. 328. . 603 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. De wet geeft den Commissaris der Koningin 
niet de bevoegdheid om aan Burg. en Wetb. te bevelen de op hen rustende ver
plichting tot uitvoering van de hun bij art . 126 opgedragen taak op eene door 
hem, Commissaris, bepaalde wijze na te komen. - Ged. Staten hebben dan ook ten 
onrechte uit de weigering van den Raad en van B. en W. om mede te werken 
tot de uitvoering van een zoodani$ bevel ,,an den Commissaris afgeleid, dat de 
Raad weigerachtig is om voor de uitvoering van een wet gelden op de begroeting 
11it te trekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 

Ziekten. (Besmettelijke) Koninklijk besluit. De wet geeft den Commissaris der 
Koningin niet de bevoegdheid om aan Burg. en Woth. t e bevelen de op hen 
rustende verplichting tot uitvoering van de hun bij art. 126 opgedragen taak 
op eene door hem, Commissaris, bepaalde wijze na te komen. - Ged. Staten 
hebben dan ook ten onrechte uit de weigering van den Raad en van B. en W. om 
mede te werken tot de uitvoering van een zoodanig bevel van den Commissaris 
afgeleid, dat de Raad weigerachtig is om voor de uitvoering van een wet gelden 
op de begroeting uit te trekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (io:J 
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Bladz. 
Onderwijs. (Lager-) KorunkliJk besluit. Het enkele feit van aanzienlijke bcvol

kingstoonemif1g in het betrokken stadsgedeelte, afgezien van de vraag of die 
toeneJrung vermeerdering van het aantal Yoorstanders der te stichten school 
medebrengt, is voldoende voor de toepassing van het slot van § 11 van art. LXIV 
der wet van 16 Febr. 1923, S. 38. - De meermalen d_oor de Kroon gebezigde 
overweging dat "het buitengewone recht, den schoolbesturen bij art. 72 toege
kend, een strikte interpretatie vordert", geldt wel ten aanzien van verandering 
,·an inrichting, doch de C"onscq uentie daarvan eischt niet, dat ook bij de stichting 
eener school met de normale eischen zou moeten worden rekening gehouden. . 

- Koninklijk besluit. De jaarwedden der vakonderwijzers kunnen niet worden 
gcrang-schikt onder uitgaven ter verzekering van den goeden gang van het 
onderw~js, als bedoeld in art. 55, sub o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- K oninklijk besluit. De bewoordingen van art . VIJl , lid 2, der wet van 
30 Jun i 1924, S. 319, geven geen aanleiding voor de mcening, datdeez bepaling 
niet meer: van toepassing is, wanneer het aantal le rkrachten , dat Y00r H,ijksver
goeding in aanmerking komt, in overeenstemming is gekomen met de nieuwe 
schaal van art. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het 'taat blad van het op 
12 September 1923 te Genève gesloten verdrag tot het tegengaan van de ver
spreiding van en den handel in ontuchtige uitgaven (Staatsblad 1926, n°. 225). 
s. 329 ... . . ..... ..... ..... .. .... . . ... . . 

1llolor- en Rijwielwet. Besluit tot wijziging van het besluit van 19 Augustus 1927, 
'. 287, tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtrecling van de nieuwe be

palingen van de l\Iotor- en Rijwielwet en tot vaststelling van het bij § 2 Yan de 
wet Yan l November 1924 (Staatsblad n°. 492) bedoelde tijdvak. S. ' 330 ... 

Wegenbelasting. Beslui t, houdende eene regeling Yan de beYoegdheid tot ambte 
lijke weging Yan motorrijtuigen ter uitvoering van de \Vegen belastingwet. S. 331. 

.Militaire Zaken. Besluit, houdende Yoorloopige voorzieningen omtrent het ge
organiseerd overleg Y0or het militaire personeel der landmacht. S. 332. . . . 

'l'raclaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de ont
werp-Yerclragen Yan GenèYe betreffende : 1°. vereenvoudiging aan te brengen 
in de inspectie van emigranten aan boord van schepen ; 2°. de gelijkheid van be
handeling van weemde arbeiders en eigen onderdanen voor de ongevallenver
zekering : 3°. de schadeloosstelling voor ongevallen, overkomen in verband met 
de dienstbetrekking (Staatsblad 1927, nos. 224, 22-5 en 226 ). S. 333. . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot nadere wijziging van het K . B. Yan den 
28sten April 1923, S. 178, houdende vaststelling eener bijzondere wachtgeldregr
ling Yoor eenige categorieën van militairen. S. 334. . . . . . . . . . . . . 

'l'ollcen. Besluit, houdende wijziging en aanvulling van het Tolkem-eglement voor 
het Verre Oosten, . 156 van 1910, laatstelijk gewijzigd bij K. B. Yan den 8sten 
Juli 1924, S. 350, en van het Tolkenreglement voor de Levant, . 26 van 1909, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van den 8sten Juli l 924 (Staatsblad n°. 350). S. 335. 

O1ulerwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Lager Onderwijswet. - Medewerking 
door den Raad bij de verandering Yan de inrichting van een bijzondere lagere 
school. - Aan art. 72 der wet kan geen aanspraak op medewerking Yan de zijde 
van den Raad worden ontleend ten opzichte van eene verandering van inrichting, 
di e reeds YÓÓr de aanwaag is tot stand gebracht. . . . . . . . . . . . . . 

Posterijen. Besluit, houdende wijziging van het Postbesluit 1925, S. 396, het 
Internationaal Postbesluit 1925, S. 394 en het Internationaal Pakketpostbesluit 
1925 (Staatsblad 395). S. 336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gerneentebestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Geel .. Staten der onderscheidene proYinciën betreffende: 
overzicht gemeentebegrooti ngen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering . Besluit tot wijziging van het K. B. Yan 
10 Juni 1919, S. 324, tot Yaststelling van een algemeenen maatregel Yan bestuur 
als bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters b, c, d, e, f en g der Invaliditeitswet, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij K . B. van 30 Januari 1924 (Staats
Ylad n°. 25). S. 337. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oudenuijs. (Lager-) Koninklijk besluit. De duidelijke bewoordingen van art. 3, 
l • lid, K. B. 29 Jtllluari 1924, S. 23, la.ten geen plaats voor de opvatting, dat het 
verlof met goedYinden van do onderwijzeres ook voor een korteren duur dan in dat 
voorschrift is bepaald kan worden verleend. . . . . . . . . . . . . . . . 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Hoogen Raad. Do Pro,, . Wetgever heeft 
ten deze gebruik gemaakt v,in de hem Yolgens arti. 130, 136 en 140 der Prov. 
Wet toekomende bevoegdheid om bij reglement onderhoudsplicht aan de daa1·toe 
bij !egge~· aan te wijzen personen op te leggen, alzoo een publie~~chtelijken_ la~t in 
het pubhek belang op te leggen. - De rechter heeft deze aamv1Jzing te eerbiedigen 
en mag niet naga.an, of het met de vaststelling van den legger belaste adminis
stratief gezag het Y00r de aanwijzing in art. 11 Yan het ten deze toe1;>asselijke 
Reglementheeftinachtgenomen. -Req uirant is Yolgens het hier toepassehjke Reg!. 
aansprakelijk als onderhoudsplichtige. Van aansprakelijkheid voor verzuimen 
van zijn medeYerdachten is hier geen sprake. - Formule, waarbij voor de feiten 
of omstandigheden naar de bewijsmiddelen wordt Yenvezen. Of een nadere 
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redengeving dan door denJ inhoud der bewijsmiddelen mogelijk is, staat ter be
oordeeling van den rechter die over de feiten oordeelt. . . . . . . . . . . . 

Armwezen. Koninklijk besluit. Onder "rechterlijke machtiging", bedoeld in 
art. 39, moet geacht worden mede te zijn begrepen een rechterlijk be,el als in art. 
18 der wet van 27 April 1884, S. 96, genoemd. . . . . . . . . . . . . . . 

622 

Kiesre.cht . Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. Staten vernietigd een raads
besluit tot toelating van iemand als raadslid op grond dat in een kiesdistrict een 
kiezer zonder toestemming van den voorzitter van het stembureau zich bij de 
invulfü1g van zijn stembiljet heeft doen bijstaan en deze stem, indien zij op een be
paalde lijst is uitgebracht, van invloed is geweest op den uitslag der verkiezin!!-

Visscherij. Beschikking van den Mini ter van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw tot vaststelling van een letterteeken, dat door zee- of kustvisschersvaar
tuigen 1noet worden gevoerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager -) Besluit tot wijziing van het K. B. van 4 September 1923, 
S. 431, ter uitvoering van de artikelen 56 tot en met 59 der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals die is gewijzigd bij de wet van 16 Februari 1923, S. 38, aangevuld 
bij de wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287). S. 338 ....... . . 

0 l'enbare miildel,en van vervoer. Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld door A. Wijnancls 
te Mn,ascbjk tegen de beschikkingen van Ged. Staten van Zuidholland van 22 Fe
bruari 1927, G.S. nos. 8/6 en 7. S. 339. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Genee kundig Staatstoezicht. Koninklijk besluit. De vrnag of de verloskundige 
armenpraktijk in de gemeente aan een geneesheer dan wel aan eene vroedvrouw 
moet worden opgedragen, betreft de huishouding der gemeente en staat dus ter 
beoordeeling van den gemeenteraad. Geel. Staten hebben dus, nu uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen de in verband met het desbetreffend raadsbesluit 
noodi_ge be~r_ootingswijzigin~ geen bezwaar bestaat, ten onrechte aan die be
groot1ngsw1Jz1gmg hun goed l<eurmg onthouden . . . . . . . . . . . . . . . 

Di-anhvet. Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Monster van 14 Maart 1927, waarbij aan N. Lalleman, weduwe 
C. Broekman, een vergunning is ver leend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 340. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lag.er-) Koninklijk besluit. De Raad mag zijne, ingevolge art. 72, ge
vraagde medewerking tot stichting van eene bijzondere school niet weigeren op 
grond, dat in de gemeente reeds thans voldoende gelegenheid zoude worden ge
boden voor het genieten van bijzonder onderwijs van de ri chting als in de te 
tich ten school zou heerschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestitur. Arrest van den H oogen Raad . Art. 260 j0 • 2ö8 Gemeentewet. 
Ver1.et tegen dwangbe,,el wegens verschuldigd keurloon door de Rechtbank 
gegrond verklaard omdat de wet van 22 Mei 1845 uitsluitend betrekking heeft 
op invordering krachtens kohieren. - De door de Rechtbank gegeven beslissing 
is onjuist; zij is in strijd met de algerneene bewoordingen van art. 258 Gem.wet en 
met de bedoeling der wet zooals deze uit hare geschiedenis blijkt. - Verzet 
ongegrond verklaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Tilburg, 
del. 18 Juli 1927, tot vaststelling van een huurverordening voor die gemeente. 
s. 341. . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente H engelo (0 .), 
dd. 25 Juli 1927, tot vaststelling van een huurverordening voor die gemeente. 
s. 342 . .... . ........ . .... ... . . . . _ ..... . 

Re.chten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot herziening van de eerste linie van 
toezicht in de provincie Gelderland. S. 343. . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. Het vaststellen door den Raad van den 
erfpachtscanon voor woningbouwvereenigingen op een lager bedrag clan waar
tegen aan andere gegadigden gemeentegrond in erfpacht wordt uitgegeven, 
komt neer op het verleenen door de gemeente van eene bijdrage in de kosten 
van de exploitatie der door die vereenigingen op de uitgegeven gronden te 
stichten woningen. Een zoodanige bijdrage behoort slechts te worden verleend 
bij uitdrukkelijk besluit van den Raad overeenkomstig art. 34 der Woningwet. 

Nederlandsch fabricaat. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandscho 
Zaken en Landbouw aan H eeren Ged. Staten der onderscheidene pr9vinciön, 
betreffende: Voorkeur Nederlandsch fabrikaat. . . . . . . . . . . . . . 

Zout. Besluit, houdende aanwijzing van losplaatsen van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Het derde lid beoogt te voorzien in hot 
geval, dat de Raad angstvallig of nalatig in gebreke blijft de rechten der gemeente 
als eischer te doen gelden. Voor een geval, waarin het gaat over een vraag van 
bestuursbeleid, waarover alleen de Raad zeggenschap heeft, kan het derde lid niot 
worden geacht te zijn geschreven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager-) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdecling gymna iqm van het Rotterdamsch Lyceum te 
Rotterdam. S. 345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer 1901. S. 346. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
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639 - Besluit tot nadere_ wijziging van het Algemeeü Reglement Dienst·. S. 347 .. 

Gemeentelm;tuitr. Arrest van den Hoogen Raad. Bij dat onderzoek mocht de 
.Rechtbank gebruik maken zoowel van de notulen der vergadering van den Raad 
als 1an offi cieele stukken - i. c. een adres van een geheelonthoudersvereeniging 
- welke toen zijn ter sprake gekomen. - De stelling van het cassatiemiddel 
omtrent een der beweerde verschi lpunten berust op een onjuiste lezing van het 
besluit van den Raad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. Bij veroordeelin o- wegens het zich met 
kunstlicht in het veld buiten openba re wegen of voetpaden, bevinden, laat de 
Jachtwet niet toe verbeurdverklaeing en bevel tot vernietiging der in beslag ge
nomen carbidlantaarn. - Dat hier van de bevoegdheid van art. 354 Sv. zou zijn 
gebruik gemaakt, blijkt niet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en Idioten. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende artikel 14 Kra.nkzinnigenwet. . . . . . . . 

Gemeentebestu·ur. Beschikking van den Hoogen Raad. Voor de heffing door de 
gemeente overeenkomstig ar t. 238 der Gemeentewet van gelden voor het gebruik 
of genot van voor den openbaren dienst bestemde gem eentewerken, is nooclig 
dat dat gebruik of genot zij overeenkomstig de bestemming van het gemeente
werk. - Met betrekking tot gemeentegrond moet zoodanig gebruik of genot 
derhalve zijn in overeenstemming met de verkeersdoeleinden, welke bij den ge
meentelijken straataanleg voorzitten. - Van zoodanig gebruik of genot is bij 
het hebben van een balcon, een uitsteek.ijzer of een uithangbord boven de open
bare straat, zonder meer, geen sprake. . . . . · . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. De omstandigheid, dat Burg. en Weth. den plicht, hun 
bij het laatste Jid van art. 31 der Gem.wet opgelegd, verzuimd hebben, kan niet 
leiden tot vernietiging van het besluit van den Raad tot niet-toelating. - De Raad 
heeft terecht tot niet-toelating besloten op grond dat bij den geloofsbrie.f niet was 
overgelegd het bericht, bedoeld in art. 13, derde lid. . . . . . . . . . . . 

Hinderwel.. Besluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld door de firma 
J. van Zweten Zonen te Rotterclam tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente van 19/25 Augustus 1926, waarb\j haar en haren recht
verln-ijgenden voorwaardelijk vergunning is verleend tot het oprichten van eene 
inrichting tot het verwerken van kaas met zes electromotorcn, met een gezamen
lijk vermogen van ten hoogste 18 P.K. voor het drijven van een goederenlift, 
een transporteur en vier transportabele kaasschrapmachines. S. 348. . . . 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 26 October 1906, 
S. 273, houdende bepalingen omtrent de Commissiën van deskundigen voor de 
Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en scheepspatenten. S. 349. . . . 

Waterschappen. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 5g der Algemeene Keur van 
Delfland verbiedt om, zonder vergunning van Dijkgraaf en H oogheemraden, 
in de zeeduinen elders dan op het strand en op vanwege Delfland a ls voor het. 
publiek toegankelijk aangeduide wegen en afritten zich te bevinden. - N u dit 
artikel, hetwelk niet onderscheidt, kenlijk alt hans mede betreft, en op het oog 
beeft gronden in eigendom bij anderen, wien dus doo1· het artikel het vrije genot 
van hun eigendom geheel kan worden ont nomen, mist het, als verder gaande dan 
art. 625 B. W. toelaat, verbindende kracht. - (Anders Concl. Adv.-Gen ., nu niet 
blijkt, dat er buiten de voor het publiek toegankelijke gronden nog particuliere 
eigendommen binnen de "zeeduinen" liggen en derhalve evenmin, dat aan 
eigenaren elk genot van hun eigendom zou zijn ontnomen.) . . . . . . . . . 

llfotor- en Rijwielwet. Besluit tot vaststelling van bijzondere voorschriften t.er 
uitvoering van de Motor- en Rijwielwet voor het verkeer op enkele wegen in de 
gemeente Rotterdam. S. 350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Dividend- en Tantièmebelasting. Kouinklijk besluit. P laats van vestiging van 
een holding comp~ny. Beteekenis daarvoor van de plaats waar de dochtermaat
schappij baar bedrijf uitoefent, wiiar de administratie wordt gevoerd en waar de · 
algemeene vergaderingen worden gehouden. . . . . . . . . . . . . . . . 

Papier. Rondschrijven van den Minister van Binn~mlandsche Zaken en Land
bouw aan Heeren Commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën, 
betreffende normalisatie van papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale Raad van Beroep. Het gevoelen van den 
Pensioenraad, dat betrokkenen ten aanzien van diensttijden vóór 1 J·uli 1922 
gelijktijdig doorgebracht in twee of meer betrekkingen, die op dien datum bekleed 
werden, de keuze hebben tusschen inkoop van den diensttijd in alle betrekkingen 
en inkoop van den diensttijd in een of meer dier betrekkingen, steunt niet op de 
P. W., welke dergelijke keuze niet kent, en is in strijd met het in· art. 134.3 be
paalde, dat diensttijd in art . 134.1 bedoeld slechts in zijn geheel kan worden 
ingekocht .. ...................... · .... . .. . 

- Centrale R aad van Beroep. Door te beslissen dat de aan klager tevoren toe
gekende verhooging van invaliditeitspensioen ingetrokken wordt en wordt ver
minderd tot eene van lager bedrag, heeft de Pensioenraad de beslissing tot toe
kenning van eerstgenoemde verhooging in klagers nadeel herzien. Volgens 
art. 130 had de Pensioenraad daartoe alleen kunnen overgaan op grond van ge-
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l,Jckcn onjuisU1 eid van aan die besliss i11g ten grondslag gelegde feiten. Nu van 
dergelijke onjuiste fei ten geen sprake is, is die beslissing va n kracht gebleven. 

Wegen. Wet, betreffende het overbrengen van een gedeelte van den Rijksweg Axel
sche Sassing-Axel in beheer en onderhoud bij de gemeente Axel. S. 351. . 

654 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakel(jke rechten noodig voor uitbreiding 
van het werfbedrijf van de Koninklijke Maatschappij "de Schelde" t e Vlissingen. 
s. 352 ..... ...... .... ... .... .... ... ... . 

Schelde (Maatschappij de) W et, houdende goeclkeuting van eene overeenkomst mef; 
de Naamlooze Vennootschap Koninklijke Maatschappij "de Schelde" te Vlis
singen gesloten betreffende het verschaffen aan de werf dier maatschappij van 
een ruimen uitgan" naar de zee en de ontbinding van de overeenkomst van April 
1913, goedgekeurd Î>ij de wet van 1 December 1913 (Staatsblad n° . 423). S. 353. 
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